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

+ Viktor
+ Jozef
+ bratia a rodičia
+ Marta
+ rodičia a syn Tomáš
+ Anton a Margita Sliva
Na poďak. za dobrodincov z Panasonicu
+ rodičia Štefan a Viktória, brat Ján
Za Z a BP rodiny Márie
+ rodičia a sestry
+ Karol a rodičia z oboch strán

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Ďurdinová. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Lektori: Stretnutie lektorov bude v pondelok (5.3.) hneď po skončení večernej svätej omše dolu na fare.
Prosím všetkých o účasť.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Adorácia: Aj tento mesiac sa budeme spolu modliť za mladých, zvlášť za birmovancov. Vo štvrtok 8. marca
bude po večernej svätej omši vo farskom kostole animovaná adorácia, pri ktorej za nich budeme prosiť
o odvahu uveriť, o odvahu prichádzať s dôverou k Bohu, ktorý môže zachrániť a o odvahu necúvať, ale aj
napriek strachom ísť vždy vpred.
Krížové cesty: sú v piatky o 17.45 hod. a v nedele o 14.00 hod. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Dnes po krížovej ceste si členovia živej ruže vymenia tajomstvá. Na budúcu nedeľu prosím o stretnutie
rodičov detí na 1. sv. prijímanie.
Púť: pozývame vás na farskú púť so sprievodcom Michalom Pitoniakom ku Guadalupskej Panne Márii
v Mexiku v termíne 26. 11. – 6. 12. Podrobný program je na nástenke, prihláste sa na fare záväzne do konca
marca.
Duchovná obnova: Pozývame vás na víkendovú duchovnú obnovu ktorej témou je: Radosť, ktorú mi nik
nevezme... v termíne od 9. do 11. marca 2018 do Slanice. Víkendom nás bude sprevádzať kňaz Ján
Bittšanský. Počas víkendu sa budeme postiť o chlebe a o vode. Súčasťou obnovy je čas na stíšenie, adoráciu,
sv. spoveď a rozhovor. Vek účastníkov je 16+ a cena je 25 eur. Prihláste sa do 6. marca 2018
na cityhub@ozviac.sk a príďte si nanovo upevniť svoj vzťah s Ježišom aj prostredníctvom pôstu a modlitby.
Mladí: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na pôstnu víkendovú púť do Zabawy v
Poľsku, na miesto čistej lásky a obety bl. Karolíny Kozkownej, mučenice čistoty. Púť sa uskutoční v dňoch
16. – 18. 3. 2018. Na miestach spojených s jej životom a hrdinskou smrťou bude v rámci pestrého programu
svätá omša v jej sanktuáriu, krížová cesta vo Wal-rude na miesto jej mučeníckej smrti a ďalšie aktivity.
Ubytovaní budeme v rodinách, ktoré počas Svetových dní mládeže 2016 prijali slovenských pútnikov do
svojich domovov a aj tentokrát to chcú urobiť znova. Viac informácií a prihlasovanie na www.komisia.sk.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
3. pôstna nedeľa 4. 3. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30

+ Ján a Antónia Gibas

Štvrtok

Ú

17.00

+ Anna a Ján

Piatok

Z

17.30

Za deviatnik nižný koniec

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Streda

Sobota
Nedeľa
4. pôstna nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole krížová cesta. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Dnes po krížovej ceste si členovia živej ruže vymenia tajomstvá. Na budúcu nedeľu prosím o stretnutie
rodičov detí na 1. sv. prijímanie.
ZÁBIEDOVO:
Krížové cesty: v piatky o 17.00 hod. a v nedele o 14.30 hod. Môžete pri tom získať úplné odpustky.

www.farnosttrstena.sk

