Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
2. veľkonočná nedeľa 8. 4. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Zvestovanie Pána, slávnosť
Utorok
Streda
Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
3. veľkonočná nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
15.00
18.15
7.00
8.30
10.30

Za Z a BP
+ z rodiny
+ rodičia a sestra
+ Jozef Polhorský
+ rodičia Ondrej a Júlia
+ František (výr.)
+ rodičia a súrodenci
+ Ľudmila a Ferdinand Tomčík a deti
Za Z a BP rodiny Márie
+ Anna a Augustín
Paluga – Obrtáčová
+ Anton a Michal

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 1. skupina. V utorok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes pobožnosť o 15.00 hod. k Božiemu milosrdenstvu.
Úplné odpustky: dnes za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na úmysel Svätého
Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať úplné odpustky pre seba alebo pre
duše v očistci pomodlením sa Modlitby Pána a Verím v Boha a pridaním nábožného vzdychu vzývajúceho
Božie milosrdenstvo.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod. Zápis do 1. ročníka bude 9. apríla od 13.30 do 16.00 hod. Povzbudzujem
všetkých rodičov, aby svoje dieťa prihlásili do katolíckej školy.
Františkánky: Sestry františkánky pozývajú na odpustovú slávnosť Zvestovania Pána do ich kaplnky. Svätá
omša bude v pondelok 9. apríla o 17:00 a po nej bude nasledovať agapé v priestoroch „Viktorína“ v dome
Mons. Viktora Trstenského.
Adorácia: V apríli sa vo štvrtok 12. 4. po večernej svätej omši znova budeme spolu modliť počas
animovanej adorácie za mladých, zvlášť za našich birmovancov, ktorí v máji prijmú sviatosť birmovania.
Budeme pre nich prosiť o odvahu vidieť svet, situácie a seba Božími očami a budeme Bohu ďakovať za to,
kde už teraz vidíme jeho starostlivú ruku v životoch týchto mladých.
Zbierka: na charitu sa vyzbieralo 1717,20 € a na prenasledovaných 1549,60 €. Pán Boh zaplať za milodary.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
2. veľkonočná nedeľa 8. 4. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Zvestovanie Pána, slávnosť
Utorok

Z 17.30 + Andrej Dzurík (1. výr.)

Streda
Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok

Ú 17.30 + Milan a Irena

Piatok

Z 17.30 + rodičia Matuška a Chrenek

Sobota
Nedeľa
3. veľkonočná nedeľa

Ú 9.00
Z 10.30

Úplné odpustky: dnes za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na úmysel Svätého
Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať úplné odpustky pre seba alebo pre
duše v očistci pomodlením sa Modlitby Pána a Verím v Boha a pridaním nábožného vzdychu vzývajúceho
Božie milosrdenstvo.
ÚSTIE:
Zbierka: na charitu sa vyzbieralo 86,60 € a na prenasledovaných 296,10 €. Pán Boh zaplať za milodary.
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: na charitu sa vyzbieralo 244 € a na prenasledovaných 233,30 €. Pán Boh zaplať za milodary.

www.farnosttrstena.sk

