Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
5. nedeľa v Cezročnom období 4. 2. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Utorok
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Sv. Školastiky, panny, spomienka
Nedeľa
6. nedeľa v Cezročnom období

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
16.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Veronika a Ján
Za poďakovanie a ochranu pre
rodinu
Za duše v očistci
Za Z a Bož. pomoc pre rodinu
+ rodičia Ján a Mária
+ Gustáv
Za BP pre deti s rodinami
+ Ľudovít a Mária Kubek
+ Tomáš
Za Z a Bož. pomoc pre Máriu
+ Vladimír
Teplanský - Piknová
Za Z a Bož. pomoc pre rodinu

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Oravická a SNP. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. sv. ruženec. Na budúcu nedeľu bude pri pobožnosti vysluhovanie sviatosti
pomazania chorých pre ťažko chorých a starších ako 60 rokov.
Machlouf: dnes sa v Hladovke o 14.00 hod. uskutoční modlitbová pobožnosť, pri ktorej sa uctia
prvostupňové relikvie sv. Charbela Machloufa z Libanonu. Bude sa udeľovať aj požehnanie olejom sv.
Charbela. Autobus pôjde spoza kostola po 13.00 hod.
Lektori: Stretnutie lektorov bude v pondelok 5.2. hneď po večernej sv. omši dole na fare. Prosím
všetkých o účasť.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Adorácia: Vo štvrtok 8. februára po večernej svätej omši vo farskom kostole bude ako každý mesiac
animovaná adorácia za mladých, zvlášť za birmovancov. Budeme sa spolu modliť, aby mali odvahu
nechať sa uzdraviť tým najlepším lekárom - Kristom, ktorý sa citlivo dotýka všetkých rán a zranení,
o ktorých mu povieme a ktoré mu ukážeme.
Kurz Samuel: tím rehoľníkov zo Spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 35 rokov, ktorí
hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od marca do novembra),
každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke
kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 10. februára 2018.
Tlač: vyšlo nové číslo Nových horizontov, sú v ňom články o fungovaní katolíckych škôl, bulímii,
desiatom prikázaní, Fatime, manželskej láske, Eucharistii atď. V sakristii za 2 €.
2%: aj tento rok môžete poukázať 2% z vašich odvedených daní pre cirkevnú školu, tlačivá sú v strede
kostola.
VIAC: Občianske združenie V.I.A.C. v spolupráci s mestom Trstená pozýva všetky deti a mladých sa
zapojiť do súťaže s názvom Moja Trstená v roku 2030. Ak máš nápad, čo potrebuje Trstená pre to, aby
bola lepším miestom, určite čakáme tvoje návrhy. Bude to báseň? Fotka? Kresba? Je to na Tebe. Súťaž
trvá do 21.februára. Ceny sú naozaj lákavé. Všetky ostatné informácie nájdeš na webovej stránke mesta
Trstená www.trstena.sk alebo OZ V.I.A.C. www.ozviac.sk , či na plagáte.
Manželské večery: Manželom ponúkame príležitosť prehĺbiť a oživiť svoj vzájomný vzťah
prostredníctvom Manželských večerov. 1. stretnutie bude 13. februára o 18:00 v Sinaj City Hub. Ďalej
budeme pokračovať každý utorok až do 10.apríla 2018. Kurz obsahuje 9 stretnutí. Obsahom stretnutí je
večera, príhovor a čas na diskusiu v pároch. Ak máte záujem prihláste sa do 9.2. 2018
na cityhub@ozviac.sk. Neváhajte investovať viac času do vzťahu, ktorý patrí k najdôležitejším vzťahom
v živote.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
5. nedeľa v Cezročnom období 4. 2. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Utorok
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Streda

Z

17.30

Štvrtok

Ú

17.00

Piatok

Z

17.30

Ú
Z

9.00
10.30

Sobota
Sv. Školastiky, panny, spomienka
Nedeľa
6. nedeľa v Cezročnom období

+ Viktor, Amália a Janka

ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod. sv. ruženec. Na budúcu nedeľu bude pri pobožnosti
vysluhovanie sviatosti pomazania chorých pre ťažko chorých a starších ako 60 rokov.

www.farnosttrstena.sk

