Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
3. adventná nedeľa 16. 12. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
4. adventná nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
7.00
8.30
10.30

Za kňazov
Za duše v očistci
+ Mária a Jozef
+ Anton a Michal
+ Gabriela a Karol
Za Z a BP Miloša a Viktora Parižu
s rod.
+ Mária Brožová
+ Pavol Pekarčík
Za duše v očistci
+ Štefan, Viktória a Ján
+ František
+ Vincent Šurina

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. 1. mája a bytovky Stred. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Vianočné trhy: po sv. omšiach sú v kostole vianočné trhy, kde kúpou výrobkov podporíte sociálne slabšie
rodiny v našej farnosti.
Pobožnosť: dnes o 15.00 hod. k Božiemu milosrdenstvu.
Celodenná poklona: v utorok bude vystavená Sviatosť Oltárna na celodennú poklonu.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Koncert: Základná umelecká škola v Trstenej v spolupráci so združením rodičov ZUŠ, Vás pozýva na
Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v stredu o 16:00 hod. vo farskom kostole sv. Martina v Trstenej. Vstup
je voľný. Tešíme sa na Vašu účasť.
Sv. spoveď: vianočná sv. spoveď bude na budúcu nedeľu od 13.30 do 16.30 hod. Prosím vás, aby ste prišli
v tomto čase, nie neskôr. V piatok je spoveď v Nižnej od 10.30 do 16.00 hod., v sobotu v Tvrdošíne od 9.00
do 15.30 hod., vždy okrem obedného času.
Zbierka: zbierka na charitu činila 1555,60 €. Pán Boh zaplať za milodary.
Pomoc pre Sýriu: je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej
Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných
projektov pripojila do medzin. pomoci tejto krajine. Bližšie na stránke www.pomocpresyriu.sk, alebo v
bezplatnom časopise ACN, ktorý je v strede kostola, príp. na www.acn-slovensko.org.
Pohľadnica: 22 septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami
symbolicky začne 9-mesačná príprava. V strede kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom
„Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť,
obdarujete ním niekoho iného.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
3. adventná nedeľa 16. 12. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30

Za Z a BP Michala a rod.

Štvrtok

Ú

17.00

+ z rod. Janoviak

Piatok

Z

17.30

+ Peter Maruštiak (výr.)

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Streda

Sobota
Nedeľa
4. adventná nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 15.00 hod. k Božiemu milosrdenstvu.
Sv. spoveď: vianočná sv. spoveď bude vo štvrtok o 16.15 hod.
ZÁBIEDOVO:
Sv. spoveď: vianočná sv. spoveď bude v piatok o 18.00 hod.
Zbierka: zbierka na charitu činila 218 €. Pán Boh zaplať za milodary.

www.farnosttrstena.sk

