Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 1. 4. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

Piatok
Sobota
Nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho milosrdenstva

7.00
8.30
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 Z Ireny
Za Z a BP Márie
+ z rod. Hlina
Za uzdravenie
+ Vladimír
Za Z a BP jubilantky Márie (40 r. ž.) a jej
rodiny
+ Anastázia
Za Z a BP Heleny
+ Karol

Za veriacich

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: sídl. Západ. V utorok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes pobožnosť sv. ruženca o 14.00 hod.
Terciári: dnes v prípade priaznivého počasia pozývame na spoločnú modlitbu pri kaplnke Panny Márie
Kráľovnej. Stretneme sa o 14.00 hod. pri lavičke cez Oravicu.
Pašie: Príbeh o umučení Ježiša Krista sa nemení. Preto vás opäť ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga pozýva prežiť
tieto udalosti prostredníctvom Pašiových hier. Účinkujú žiaci našej školy, spevák Pavol Bažík, zbor Mária a
Tristianus. Predstavenie sa uskutoční dnes o 16.00 hodine v Dome kultúry Trstená. Vstupné je dobrovoľné,
ste srdečne pozvaní.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod. Zápis do 1. ročníka bude 7. apríla od 9.00 do 16.00 hod. a 9. apríla od
13.30 do 16.00 hod. Povzbudzujem všetkých rodičov, aby svoje dieťa prihlásili do katolíckej školy.
Výročie: v piatok je výročie smrti sv. Metoda (885).
Vykroč: Srdečne pozývame na tohtoročné celodiecézne stretnutie mladých s o. biskupom Štefanom Sečkom,
ktoré bude 7. apríla (sobota) 2018 v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Registrácia účastníkov bude
spustená už od 9:00 a samotný program sa začne o 10:00. Stretnutie zavŕšime spoločnou sv. omšou, ktorej
bude predchádzať modlitba sv. ruženca o 14:30 vo farskom kostole SNV. Predpokladaný záver stretnutia
bude o 16:00. Všetky info nájdete na stránke www.komisia.sk. Symbolické vstupné na DSM je ako vždy 1€.
Z Oravy pôjd autobus, prihlásiť sa môžete na ozviac.sk.
Fatimská pobožnosť: bude v sobotu o 17.30 hod.
Úplné odpustky: na budúcu nedeľu za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na
úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať úplné odpustky
pre seba alebo pre duše v očistci pomodlením sa Modlitby Pána a Verím v Boha a pridaním nábožného
vzdychu vzývajúceho Božie milosrdenstvo.
Púť do Krakova: sa uskutoční 8.4.2018 v nedeľu Božieho milosrdenstva. Odchod autobusu bude o 5:00
spoza kostola. Zapísať sa záujemcovia budú môcť v sakristii alebo na tel. čísle (na plagáte).
Smižany: Na Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná tradičná púť do Diecéznej
svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Tento deň je spojený s osobitným prisľúbením, ktoré Pán Ježiš
povedal sv. Faustíne pri zjavení v máji 1937: „Túžim udeliť úplné odpustky dušiam, ktoré pristúpia k spovedi
a sv. prijímaniu na sviatok môjho Milosrdenstva." (Den. 1109) Bližšie informácie na plagáte.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
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Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok

Ú 9.00
Z 10.30

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Ú 16.30
Z 17.30 + Mária, Jozef, Ivan

Sobota
Nedeľa
2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Ú 9.00
Z 10.30

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

www.farnosttrstena.sk

