Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Najsvätejšej Trojice 11. 6. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Streda
Štvrtok
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť,
prikázaný sviatok
Piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
11. nedeľa v Cezročnom období

6.00
18.15
6.00
18.15

+ Michal Tondra
Poďakovanie za 50 r. života
+ Ján a Irena
+ Štefan

6.00
12.00
18.15
6.00
16.00

Za Z Anny

6.00
18.15
6.00
16.00
18.15
7.00
8.30
10.30

Za Z a BP pre rodinu Márie
+ Jozef, Mária a kňaz Štefan
+ Tomáš
Bučka - Lenčuchová
+ Jozef

+ Ján

Za veriacich

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., vo štvrtok o 18.15 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 1. skupina. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
CZŠ: sv. omša v stredu nebude, bude vo štvrtok o 7.45 hod. vo farskom kostole.
Úplné odpustky: môže za zvyčajných podmienok získať veriaci, ktorý sa vo štvrtok zúčastní na
recitovaní (speve) hymnu Ctime túto Sviatosť slávnu.
Slobodní: Pozývame slobodných katolíkov na duchovnú obnovu Zostala nám nádej...?, ktorá sa
uskutoční 16. – 18. júna 2017 v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Duchovný program bude
viesť páter Kristián, OP z Košíc. Jej súčasťou budú aj zoznamovacie večery a turistika v Slovenskom
raji. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, stránke katRande.org a Výveska.sk.
T4T: V rámci mládežníckeho parlamentu by sme radi aj tento rok cez leto zorganizovali T4T pre deti a
mladých na Západe. Preto hľadáme ľudí, ktorí by chceli pomôcť či už s organizovaním športov pre
chlapcov alebo s rôznym vyrábaním kreatívnych veci pre dievčatá. Kto by mal záujem, tak sa stretneme v
sobotu (17.6.) o 19:00 v skautskom dome (bývala škôlka za námestím). Ak by sa vám nedalo prísť a
chceli by ste sa zapojiť, prípadne mali nejaký nápad alebo iným spôsobom nás podporiť, tak nám môžete
napísať na facebook alebo na mail mladeznickyparlament@gmail.com. Ďakujeme za každú pomoc a
nezabúdajme, že: "Stačí iskra dobra a svet sa začne meniť. Preto nečakajme, že začne niekto iný."
Koncert: Zbor Mária Vás pozýva na záverečný koncert - v nedeľu 18.júna o 16:00 vo farskom kostole v
Trstenej.
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.
Zbierka: zbierka na katolícke masmédiá činila 1184,20 €. Pán Boh zaplať.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Najsvätejšej Trojice 11. 6. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Streda

Z

17.30

Za Z a BP Martina s rod.

Štvrtok
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť,
prikázaný sviatok
Piatok

Z

17.30

Z

17.30

+ Rastislav Vrobel

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
11. nedeľa v Cezročnom období

Z

15.00

Šutta – Chorvátová

Z

10.30

CZŠ: sv. omša v stredu nebude, bude vo štvrtok o 7.45 hod. vo farskom kostole.
Úplné odpustky: môže za zvyčajných podmienok získať veriaci, ktorý sa vo štvrtok zúčastní na
recitovaní (speve) hymnu Ctime túto Sviatosť slávnu.
Slobodní: Pozývame slobodných katolíkov na duchovnú obnovu Zostala nám nádej...?, ktorá sa
uskutoční 16. – 18. júna 2017 v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Duchovný program bude
viesť páter Kristián, OP z Košíc. Jej súčasťou budú aj zoznamovacie večery a turistika v Slovenskom
raji. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, stránke katRande.org a Výveska.sk.
Koncert: Zbor Mária Vás pozýva na záverečný koncert - v nedeľu 18.júna o 16:00 vo farskom kostole v
Trstenej.
Fotky: V sakristii sú aj k dispozícii fotky z dekanskej púte do Spišskej Kapitule, môžete si ich tam vziať.

www.farnosttrstena.sk

