Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
4. veľkonočná nedeľa 7. 5. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná
spomienka
Nedeľa
5. veľkonočná 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
11.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Jozefína a Cecília
+ Ferdinand, Ľudmila a František Tomčík
+ Cyril a Jozefína
+ Viliam
Za BP biskupa Andreja
Za Z a BP pre Marianu a deti
Za dušičky a nenarodené dieťa
Za rodinu Slovíkovú
+ Martin
Za Z a BP pre rodinu
Irena (60 r.)
Výročie fatimských zjavení
+ Imrich a Veronika
+ rodičia (Ú)
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.
Zbierka: dnes je zbierka na seminár.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
OCM: V týždni od pondelka 8. mája do soboty 13. mája 2017 potrebujú v Oravskom centre mládeže v
Ústí nad Priehradou pomoc pri stavebných prácach na obnove centra. Preto hľadajú na tieto dni
ochotných mužov od 15 rokov, ktorí by mohli prísť pomôcť. Prísť môžu na jeden deň, od rána alebo po
práci (v centre sa pracuje do 18.00) alebo aj na viac dní. Už dopredu ďakujú za ochotu i za všetky
modlitby a podporu.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Relikvie: v stredu budú celý deň v našom farskom kostole relikvie sv. Martina.
Fatimská pobožnosť: v sobotu budeme mať spoločnú dekanátnu pobožnosť, kedy začneme o 10.00 hod.
sv. ružencom, o 11.00 hod. sv. omša, po nej pobožnosť s procesiou. Za obvyklých podmienok je možné
získať úplné odpustky.
Púť: v sobotu 20. mája máme dekanátnu púť do katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule spojenú
s prehliadkou biskupskej rezidencie a seminára, návštevou hrobu biskupa Františka a návštevou Levoče.
Program začne sv. ružencom o 9.20 hod., potom bude sv. omša a prehliadky. Zapíšte sa v sakristii.
Prípravou na púť bude deviatnik k sv. Martinovi, ktorý začneme vo štvrtok.

www.farnosttrstena.sk
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Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30

Za Z a BP pre Irenu

Z

17.30

Za BP pre všetkých
Zábiedovcov

Z

10.30

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná
spomienka
Nedeľa
5. veľkonočná nedeľa
Zbierka: dnes je zbierka na seminár.
OCM: V týždni od pondelka 8. mája do soboty 13. mája 2017 potrebujú v Oravskom centre mládeže v
Ústí nad Priehradou pomoc pri stavebných prácach na obnove centra. Preto hľadajú na tieto dni
ochotných mužov od 15 rokov, ktorí by mohli prísť pomôcť. Prísť môžu na jeden deň, od rána alebo po
práci (v centre sa pracuje do 18.00) alebo aj na viac dní. Už dopredu ďakujú za ochotu i za všetky
modlitby a podporu.

www.farnosttrstena.sk

