Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
28. nedeľa v Cezročnom období 15. 10. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka
Utorok
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda
Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa
29. nedeľa v Cezročnom období
Misijná nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
15.00
16.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Helena
+ Štefan a rodičia
Za Z a B pomoc pre sestry s rod.
+ Margita Matušáková
Za Z a BP pre Máriu s rod.
+ z rod. Tomáškovej
Za Z a BP rod. Chrenek
Za Z a BP pre deti
+ rodičia a sestry
Poďakovanie za dar života
Za Z a BP rod. Tomáškovej
Zaťko – Mešková
Godovič – Janečková
Za Z a BP pre Šimona a jeho
rodičov

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Západ. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. sv. ruženec. Na budúcu nedeľu prídu do farnosti sestry vincentky z Nitry
a pozývajú všetkých, ktorí majú záujem o Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát podomovú
návštevu Panny Márie a chcú sa niečo viac dozvedieť, na prezentáciu a svedectvá. Stretnutie bude o 14.30
hod. vo farskom kostole.
CZŠ: v stredu o 7.00 hod.
Zbierka: na budúcu nedeľu je zbierka na misie. V zbierke Boj proti hladu sa vyzbieralo 1246,50 €. Pán
Boh zaplať za milodary.
Tlač: vyšlo jesenné číslo časopisu Svetové misie (téma Misie medzi Slovákmi v Rumunsku). Časopis je
nepredajný. Vo vnútri je poštová poukážka, ktorou môžete osobne podporiť misie. Vopred vám
vyslovujeme Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí v misijných krajinách.
Ruženec pre deti: Panne Márii veľmi záleží na každom človeku, no kňazi sú jej najmilší synovia. Kňaz
má veľmi zodpovednú úlohu - vedie ľudí do neba. Preto budeme tento týždeň modlitbu sv. ruženca
obetovať za kňazov. Takto im môžeme pomôcť v ich náročnom povolaní. Za účasť na modlitbe sv.
ruženca budeme na nástenku lepiť kalich.
18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská
nadácia ACN Slovensko - u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku
www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie k iniciatíve. Ako povedal páter
Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."
Misijná nedeľa: Milí bratia a sestry, o týždeň budeme sláviť 91. Svetový deň misií (SDM). Autorom
tohto projektu sú Pápežské misijné diela, ktoré ho postupne zaviedli do života Cirkvi. V roku 1926 pápež
Pius XI. tento projekt schválil a rozhodol, že slávenie SDM sa má konať v každej farnosti po celom svete
vždy v predposlednú októbrovú nedeľu. V tomto roku bude sa bude niesť v duchu slov „Misie sú v srdci
viery“. Autorom tohto sloganu je Svätý Otec František, ktorý v Posolstve k tomuto dňu povedal, že SDM
(Misijná nedeľa) je pre celú Cirkev významným dňom, ktorý vytvára zo všetkých farností sveta jednu
veľkú rodinu, ktorá slávi Eucharistiu a modlí sa za rozvoj misií. Členovia tejto rodiny si navzájom
prejavujú skutky nielen duchovného, ale aj telesného milosrdenstva, hlavne v prospech chudobných
bratov a sestier v misijných farnostiach a diecézach. V mene Pápežských misijných diel chcem vopred
vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí o týždeň vyjadria svoje duchovné a materiálne milosrdenstvo
v prospech mladých cirkevných spoločenstiev v misiách.
ThLic. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
28. nedeľa v Cezročnom období 15. 10. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná
spomienka
Utorok
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka,
spomienka
Streda
Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
29. nedeľa v Cezročnom období - Misijná nedeľa

Z

17.30 Za deviatnik Stred

Ú

17.30 + Jozef

Z

17.30 + z rod. Jašušák

Ú
Z

9.00
10.30

ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole.
Ohlášky: Sviatosť manželstva prijímajú Jakub Zaťko, syn Rudolfa a Daniely r. Sirotiarovej, nar.
v Trstenej, býv. v Ústí, a Michaela Mešková, dcéra Mikuláša a Ivety r. Gembalovej, nar. i býv. v Trstenej.
Ohlasujú sa po 3. raz.

www.farnosttrstena.sk

