Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
5. nedeľa v cezročnom období 5. 2. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov,
spomienka
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sv. Školastiky, panny, spomienka
Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej,
ľubovoľná spomienka
Nedeľa
6. nedeľa v cezročnom období

6.00
18.15

+ Veronika a Jozef
Za Z a Bož. pomoc pre rodinu

6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15

Za Z a BP pre Ladislava s rod.
+ Mária a Jozef
Za účastníkov deviatnika – nižný koniec

7.00
8.30
10.30

+ rodičia a brat
Za chorú vnučku
Za Z a Bož. pomoc pre rodinu
+ Jozef, rodičia, svokrovci
+ Katarína a Anton
Za Z a BP pre Danku s rod.
+ Adam, Emília, Jozef

Za veriacich

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 2. skupina. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
KU: V utorok 7. februára 2017 sa od 10:00 hod. otvoria brány Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU)
na všetkých jej štyroch fakultách - filozofickej, pedagogickej, teologickej a zdravotníckej. Všetci
záujemcovia dostanú informácie o štúdiu na KU. Zvedavcov, ako aj nádejných budúcich študentov, čaká
atraktívny sprievodný program. Môžu si napríklad vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a televíznom
štúdiu, absolvovať exkurziu v laboratóriách a ateliéroch, prezrieť poklady historickej knižnice atď. Príďte
sa zoznámiť so štúdiom a prostredím Katolíckej univerzity. Podrobnejšie informácie na plagáte.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod. Milí veriaci, po nedeli venovanej modlitbe za Katolícku univerzitu
vás pozývame zapojiť sa do modlitby za našu cirkevnú školu a škôlku. Nemá ísť len o jednorazovú
modlitbu. Boli by sme radi, ak by ste si vybrali jeden kalendárny deň, počas ktorého budete každý mesiac
vo svojej modlitbe, práci a obetách myslieť na cirkevnú školu a škôlku, aby plnili poslanie, ktoré vyplýva
z ich kresťanského zamerania. Ak máte chuť zapojiť sa do duchovnej podpory katolíckeho školstva v
našej farnosti, zapíšte sa, prosím do rozpisu v strede kostola.
Pomazanie chorých: v sobotu je 25. svetový deň chorých. Pri sv. omši o 6.00 hod. bude udeľovaná
sviatosť pomazania chorých ťažko chorým a starším ľuďom.
Útulok: v budove kláštora minoritov v Levoči bol v septembri 2011 otvorený Útulok sv. Františka
z Assisi. Útulok sv. Františka poskytuje pomoc závislým jednotlivcom (alkoholikom, narkomanom,
gamblerom...), ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii z dôvodu straty domova. Klientmi zariadenia
sú aj závislí jednotlivci pred nástupom na protialkoholické liečenie. Pracovná terapia klientov je
zameraná na získavanie a udržiavanie pracovných návykov. Prezentácia tohto útulku je na internetovej
stránke www.utulok.wz.sk. V súčasnosti má Útulok sv. Františka voľné kapacity pre umiestnenie osôb –
mužov od 18 rokov. Bližšie informácie o možnosti umiestnenia Vami navrhovanej osoby je možné
konzultovať na: tel. 0915-886 637 – Ing. Jozef Pagáč.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
5. nedeľa v cezročnom období 5. 2. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Utorok

Z

17.30

+ Jozef, Jozefína, Štefan

Ú

17.00

+ Stanislav a Justín

Z

17.30

Za B. pomoc pre chorú vnučku

Ú
Z

9.00
10.30

Streda
Štvrtok
Piatok
Sv. Školastiky, panny, spomienka
Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná
spomienka
Nedeľa
6. nedeľa v cezročnom období

www.farnosttrstena.sk

