Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
4. pôstna nedeľa 11. 3. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
5. 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

+ František a Irena
+ Mária, Alojz Žuffa a Daniela Tavačová
+ Stanislav
+ Matej Kvasný
+ Mária a Jozef
+ Eugénia a Karol
Za Z a BP pre Máriu
Za Z a BP v rodine
+ Ján
+ Eugénia a Karol
Za Z a BP pre Eduarda
+ Anton a Michal

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Poddielová a Duk. hrdinov. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Výročie: v utorok je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013).
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod. Milí rodičia – tí, ktorých detí navštevujú školu ZŠ s MŠ R. Dilonga, ale
aj tí, ktorí zvažujú dať svoje dieťa do 1. ročníka. Pozývame Vás v týždni od 12. - 16. marca 2018 na Týždeň
otvorených dverí. Máte možnosť prezrieť si školské prostredie, zažiť vyučovací proces a atmosféru cirkevnej
školy. Pozývame aj rodičov detí z MŠ -budúcich prvákov do 1. ročníkoch: na otvorené hodiny pre deti a
rodičov. Raz zažiť je viac, ako stokrát počuť...ak máte otázky a chcete odpovede...dostanete ich v priestoroch
a rozhovoroch... Ste srdečne vítaní!
Krížové cesty: sú v piatky o 17.45 hod. a v nedele o 14.00 hod. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Dnes po krížovej ceste prosím o stretnutie rodičov detí na 1. sv. prijímanie.
Mladí: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na pôstnu víkendovú púť do Zabawy v
Poľsku, na miesto čistej lásky a obety bl. Karolíny Kozkownej, mučenice čistoty. Púť sa uskutoční v dňoch
16. – 18. 3. 2018. Na miestach spojených s jej životom a hrdinskou smrťou bude v rámci pestrého programu
svätá omša v jej sanktuáriu, krížová cesta vo Wal-rude na miesto jej mučeníckej smrti a ďalšie aktivity.
Ubytovaní budeme v rodinách, ktoré počas Svetových dní mládeže 2016 prijali slovenských pútnikov do
svojich domovov a aj tentokrát to chcú urobiť znova. Viac informácií a prihlasovanie na www.komisia.sk.
Adorácia: Pozývame všetkých našich farníkov, farské spoločenstvá na nočné bdenie, pred vyloženou
sviatosťou oltárnou z Veľkého piatku na Bielu sobotu. Bdenie by sme chceli predĺžiť až do rána. Preto je
potrebné, zapísať sa na každú hodinu a to najmenej štyria – piati. Zapísať sa treba na pripravený hárok
v strede kostola. V tichej adorácii budeme ďakovať a prosiť za rodiny a kňazov vo farnosti, a nové kňazské
a rehoľné povolania.
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
4. pôstna nedeľa 11. 3. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z 17.30 Za Z a BP pre jubilanta Jozefa
Chreneka (70 r. ž.)

Streda
Štvrtok

Ú 17.00 + Milan a Irena

Piatok

Z 17.30 + z rod. Medveckej a Škumátovej

Sobota
Nedeľa
5. pôstna nedeľa

Ú 9.00
Z 10.30

ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole krížová cesta. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Dnes po krížovej ceste prosím o stretnutie rodičov detí na 1. sv. prijímanie.
ZÁBIEDOVO:
Krížové cesty: v piatky o 17.00 hod. a v nedele o 14.30 hod. Môžete pri tom získať úplné odpustky.

www.farnosttrstena.sk

