Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána 9. 4. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota
Veľkonočná vigília
Nedeľa
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15

Za obrátenie syna
+ Karol
+ Filoména, Mikuláš, Ján
+ Helena Líšková
+ Emil
+ Anton a Michal

18.15
15.00

Prísny pôst a zdržiavanie sa mäsa

19.30
7.00
8.30
10.30

Doniesť krstné sviece

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: CZŠ. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Sv. spoveď: dnes bude veľkonočná sv. spoveď od 13.30 do 16.00 hod. V pondelok bude spoveď v Liesku
od 10.00 do 16.00 hod.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Úplné odpustky: za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého
Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať: 1. pri verejnej adorácii
Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok spevom Ctime túto Sviatosť; 2. za nábožnú účasť na poklone kríža
pri liturgickom slávení na Veľký piatok; 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
Krížová cesta: v piatok o 11.00 hod. pred kostolom.
Deviatnik: pozývame na deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý je možné sa modliť od Veľkého
piatku do soboty pred nedeľou Božieho milosrdenstva. V strede kostola sú kartičky k tomu.
Pašiové hry: pozývame vás na hudobno-dramatické pásmo o umučení Ježiša Krista na Veľkonočnú
nedeľu o 16.00 hod. do Domu kultúry. Účinkujú CZŠ a zbory Mária a Tristianus.
Deti: 6. pôstny týždeň - sv. Martin nám ukazuje, že do neba sa môže dostať len ten, kto nie je zlý. Preto
sa budeme tento týždeň snažiť zbaviť svojho zla - priznáme si svoju vinu, oľutujeme zlo, ktoré sme
spôsobili, ospravedlníme sa tým, ktorým sme ublížili, vyznáme svoje poklesky Bohu a poprosíme o
odpustenie Boha i ľudí. Za každý deň, keď sa vám to podarí, si môžete vyfarbiť ďalšie srdiečko na
svojom papieri a z farebného papiera vystrihnúť srdiečko, ktoré nalepíte na nástenku v kostole. V piatok
máme Krížovú cestu mestom, kto sa jej zúčastní vyfarbí si kríž na poslednej strane skutkovníka. Ten
potom prinesiete na Bielu sobotu do kostola a dáte do pripraveného košíka pred obetným stolom, aby sa v
nedeľu mohli priniesť Pánovi Ježišovi ako váš obetný dar.
OCM: 22. apríla 2017 sa v Starej Ľubovni organizuje Diecézne stretnutie mládeže Vykroč, na ktoré
spišský diecézny biskup pozýva všetkých mladých spišskej diecézy. Preto z Oravy organizujeme aj
spoločné autobusy, ktorými by sme z Oravy chceli ísť spoločne. Predpokladaná výška cestovného je 8,- €
a konkrétna trasa bude jasná podľa prihlásených záujemcov. Záväzne sa prihlásiť môžete do 18. apríla
2017 na www.ozviac.sk.
ÚSTIE: kvôli rekonštrukčným prácam nebudú až do odvolania sv. omše v Ústí. Úmysly sv. omší
budú odslúžené vždy v predchádzajúcu nedeľu o 8.30 hod. vo farskom kostole.

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

Z

17.30

Z

17.30

Z

15.00

Z

19.30

Z

10.30

Streda
Štvrtok
Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota

Prísny pôst a zdržiavanie sa
mäsa
Doniesť krstné sviece

Veľkonočná vigília
Nedeľa
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

www.farnosttrstena.sk

