Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
14. nedeľa v Cezročnom období 9. 7. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Nedeľa
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej,
slávnosť

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
15.00
16.00
18.15
7.00

Za Božiu pomoc
+ MUDr. Pavol Žatko (1. výr.)
+ Michal Tondra

10.00

Námestie

+ súrodenci a rodičia
+ Vincent Šurina
Za Z a BP pre p. biskupa Imricha
Za pútnikov z Krakova
Čutka – Chudobová (obrad)
Šiška – Rošťáková

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. za farou a námestie. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Výročie: v utorok je výročie biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha, emeritného spišského
pomocného biskupa (1992).
Škapuliarska slávnosť: v sobotu o 10.30 hod. bude sv. spoveď, po večernej sv. omši duchovný program
vo farskom kostole až do polnoci, predstavia sa spevácke zbory Tristianus, Katedrálny zbor Dómu sv.
Martina z Bratislavy, Zbor spievajúcich dirigentov Slovenska CON MOTO. Počas programu nebude
chýbať modlitba sv. ruženca, krížová cesta, divadelné pásmo Farského ochotníckeho divadla a adorácia.
V nedeľu slávnostnú sv. omša na námestí o 10.00 hod. bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský
biskup, od 15.00 hod. bude gospelový festival Spievame Márii - skupiny KaKu, Križiaci, finalistka
Gospeltalentu Stanka Vassová, víťazka Gospeltalentu Slávka Tkáčová, populárne gospelové skupiny
Kéfas, Timothy a hosť festivalu Janais. Podrobnejšie na plagátoch.
Úplné odpustky: Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom,
ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení
obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho
Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:
- nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne
vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území
Slovenska;
- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci
zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou
prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred
Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.
Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia
Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež
získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.
Zbierka: Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 1013,20 €. Pán Boh zaplať.
Predaj: v sakristii je na predaj magnetka k výročiu Fatimy za 1 €, biele tričká so znakom fatimského
stretnutia za 6 € a CD s organovou hudbou za 5 €. Kúpením týchto predmetov podporíte rekonštrukciu
historického organa v Rimavskej Sobote. V sakristii sú aj k dispozícii fotky z dekanskej púte do Spišskej
Kapitule, môžete si ich tam vziať.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
14. nedeľa v Cezročnom období 9. 7. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Streda

Z

17.30

+ Karol Válek

Z

17.30

Za biskupov, kňazov a
bohoslovcov

Z

7.30

Štvrtok
Piatok
Sobota
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa
15. nedeľa v Cezročnom období

www.farnosttrstena.sk

