Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
1. pôstna nedeľa 5. 3. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
2. pôstna 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
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Apolónia a Jozef
Poďakovanie za 50. r. života Janky
Za účastníkov rorátov
Za Z a BP pre Alojza
Za Z a BP pre Antóniu a Františka
+ Ladislav a rodičia
Za účastníkov deviatnika
Za Z a BP jubilujúcich manželov
+ Jozef
+ rodičia a synovia
+ z rodiny
+ z rod. Kováľ, Chrenek, Bolek

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: Vyšný breh – 1. skupina. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Zbierka: dnes sa koná jarná zbierka na charitu. Zvonček na OCM bol 4280,20 €. Pán Boh zaplať.
Krížové cesty: sú v piatok o 17.45 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Jarné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah je
príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
Púť: v rámci 100. výročia fatimských zjavení ponúkame púť do sanktuária Matky Božej Fatimskej
v Zakopanom. Duchovný program vyvrcholí sv. omšou a súčasťou bude aj modlitba pri hrobe p. dekana
Tondru. Odchod autobusu bude v sobotu 11. 3. o 7.30 hod. z parkoviska za kostolom. Púť je vhodná aj
pre starších. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii.
OCM: Aj na tohtoročný pôst sme pripravili výzvu 40 dní modlitby a pôstu za Oravu. Záujemcovia, ktorí
sa chcú zapojiť tým, že aspoň jeden deň sa budú postiť a modliť za Oravu, nájdu registračný formulár na
post.ozviac.sk. Špeciálnou výzvou je výzva Pôst bez alkoholu, ktorou chceme duchovne bojovať za
závislých a rodiny, kde je závislosť. Ide o výzvu celý pôst nepiť alkohol, neponúkať alkohol ani
nekupovať alkohol. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa je na post.ozviac.sk
Oravské centrum mládeže a Diecézne centrum Premeny vás pozývajú na pôstnu víkendovú púť do
Zabawy (PL), na miesto čistej lásky a obety bl. Karolíny Kozkownej. Táto púť bude 17. – 19. 3. 2017. Na
miestach spojených s jej životom a hrdinskou smrťou bude v rámci pestrého programu svätá omša v jej
sanktuáriu, krížová cesta s mladými Poliakmi vo Walrude a taktiež aj „zábawný" večer. Odchádzame 17.
3. (piatok) v popoludňajších hodinách a predpokladaný návrat je v nedeľu medzi 14.00 -15.00 hod.
Registrácia je na www.komisia.sk do 12. 3. 2017. Púť je určená pre mladých vo veku 15 - 30 rokov.
Ubytovaní budeme v rodinách, ktoré počas SDM 2016 prijali slovenských pútnikov do svojich domovov
a aj tentokrát to chcú urobiť znova. Prihláste sa a putujeme spolu, bude to ZABAWA :)
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Pôstna krabička: Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty
ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Už malým príspevkom do papierovej pôstnej krabičky tak
môžete veľmi pomôcť deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne
vyzbierali sumu viac ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým sme v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie
v Ugande vybudovali novú budovu škôlky a nové odborné učebne. V susednej Rwande sme v spolupráci
s rehoľou pallotínov otvorili Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne
zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe DVD – Pod krídlami, ktoré je súčasťou každej
obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii v strede kostola. Viac informácií nájdete na
plagáte a www.postnakrabicka.sk.
Duchovná kytica: p. biskup Andrej bude sláviť jubileum. 11. júla 2017 sa naplní 25 rokov od jeho
biskupskej konsekrácie a 9. januára 2018 bude sláviť životné jubileum. Preto sa organizuje duchovná
kytica pre neho s presnou štatistikou v týchto duchovných daroch:
1. účasť na sv. omši,
2. sv. spoveď,
3. sv. prijímanie,
4. dobré skutky,
5. modlitby.
Prosíme ľudí, ktorí sa do toho zapoja, nech si zaznačia, ktoré dobré skutky a koľko ich obetovali za nášho
pána biskupa Andreja. Nech je to náš prejav vďačnosti za mnoho dobra, ktoré ako nástupca apoštolov
doteraz urobil. Iniciatíva sa začína hneď a bude trvať do 11. júla 2017. Potom sa zozbierajú počty.
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30

+ rod. Šubjak

Štvrtok

Ú

17.00

+ Jozef a Miroslav

Piatok

Z

17.30

+ rod. Válek a Števaňák

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Streda

Sobota
Nedeľa
1. pôstna nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole krížová cesta o 14.00 hod.
Zbierka: zvonček na OCM Ústie bol 886,10 €. Pán Boh zaplať.
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: zbierka na kostol bola 234,50 €. Pán Boh zaplať.
Krížové cesty: v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.15 hod.

www.farnosttrstena.sk

