Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
6. nedeľa v Cezročnom období 11. 2. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Popolcová streda – prísny pôst a zdržovanie sa mäsa
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
1. pôstna nedeľa

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

+ Mária Jankolová (výr.)

Za Z a BP pre rodinu

+ Anton a Michal

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Mieru. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vysluhovanie sviatosti pomazania chorých pre ťažko chorých a starších
ako 60 rokov.
Týždeň manželstva: Manželstvo – Umenie lásky.... je hlavná téma 8. ročníka Národného týždňa
manželstva, ktorý bude prebiehať od 12. do 18. februára 2018. V rámci celoslovenskej kampane sme pre
Vás pripravili aktivity, do ktorých pozývame zapojiť sa manželov a rodiny: V pondelok Karnevalová
zábava, a vo štvrtok Tvorivé dielne pre deti a duchovné slovo o. Ľuboša na tému „Odvaha tancovať"
v CVČ, a v piatok film: „Vojnový kabinet" v priestoroch Sinaj City Hub. V sobotu vás pozývame na
duchovnú obnovu s prednáškou manželov Kondelovcov „Ako si prejavovať lásku v manželstve". Zapojte
sa tiež do online výzvy a pošlite fotku najkreatívnejšieho darčeka ktorý ste vyrobili pre svojho
manželského partnera a súťažte tak o zaujímavé ceny. Viac info na plagáte a na stránke www.ozviac.sk
CZŠ: sv. omša v stredu nebude.
Prednáška: Mesto Trstená v spolupráci s farským úradom v Trstenej Vás srdečne pozýva na prednášku s
názvom Menej známe udalosti z dejín Trstenej z obdobia 1939 – 1953. Jej autorom je Marek Ďurčo.
Prednáška s historickým obsahom sa uskutoční vo štvrtok 15. 2. 2018 o 16,00 hodine v kinosále Kina
Mier v Trstenej. Prednáška mapuje zložité historické premeny nášho mesta v 40. a začiatkom 50. rokov
20. storočia, všíma si rušenie a konfiškáciu živností, organizovanie spoločenského a kultúrneho života v
meste po roku 1945 a prezentuje existenciu a život väzňov v Tábore nútených prác v Ústí, ktorí pracovali
na výstavbe Oravskej priehrady. Na túto prednášku ste všetci srdečne pozvaní!
Krížové cesty: budú v piatky o 17.45 hod. a v nedele o 14.00 hod. Môžete pri tom získať úplné odpustky.
Adorácia: ZŠ s MŠ R. Dilonga vás pozýva na 12-hodinovú pôstnu adoráciu, ktorá sa bude konať
v priestoroch kaplnky ZŠ R. Dilonga pri Oravici. Začne sa 16. 2. 2018 (v piatok) o 20.00 svätou omšou
a ukončená bude tiež sv. omšou 17. 2. 2018 (v sobotu) o 8.00. Okrem času stráveného v tichej modlitbe
pred Eucharistiou bude moderovaná adorácia o 21.00 a krížová cesta o 24.00. Prosíme všetkých, ktorí
majú záujem zotrvať aspoň pol hodiny v tichej modlitbe za naše deti, mládež a rodiny farnosti, aby sa
zapísali na pripravený časový harmonogram v strede kostola.
Tlač: vyšlo nové číslo Nových horizontov, sú v ňom články o fungovaní katolíckych škôl, bulímii,
desiatom prikázaní, Fatime, manželskej láske, Eucharistii atď. V sakristii za 2 €.
Pôstna krabička: v strede kostola sú krabičky, kde si môžete zbierať cez pôst peniaze a potom ich
darovať na zbierku pre Afriku. Ako darček je tam priložené hudobné CD.
Púť: pozývame vás na farskú púť so sprievodcom Michalom Pitoniakom ku Guadalupskej Panne Márii
v Mexiku v termíne 26. 11. – 6. 12. Podrobný program je na nástenke, prihláste sa na fare záväzne do
konca marca.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
6. nedeľa v Cezročnom období 11. 2. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Streda
Popolcová streda – prísny pôst a zdržovanie sa mäsa
Štvrtok
Piatok

Ú
Z

16.30
17.30

+ Milan a Irena
Za ružu č. 3

Z

17.30

Za Z a BP jubilantky Anny
Kameníkovej (70 r.)

Ú
Z

9.00
10.30

Sobota
Nedeľa
1. pôstna nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole vysluhovanie sviatosti pomazania chorých pre ťažko
chorých a starších ako 60 rokov.
ZÁBIEDOVO:
Krížové cesty: budú v piatky o 17.00 hod. a v nedele o 13.30 hod. Môžete pri tom získať úplné odpustky.

www.farnosttrstena.sk

