Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
5. veľkonočná nedeľa 14. 5. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
6. veľkonočná nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Milan
Za Z a BP pre rod. Hlinovú
Za Z a BP pre duchovných otcov
Za Z a BP pre Jozefa s rodinou
+ Milan a Vlasta Červeň
Za dar viery pre rodinu
+ Tobiáš
Za ružu Sedembolestnej
+ z rod. Janotík
Za Z a BP detí
Za Z a BP pre Žofiu
Za Z a BP pre Janu

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: Hrady – 3. skupina. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Relikvie: v stredu budú celý deň v našom farskom kostole relikvie sv. Martina.
CVČ: pozýva všetky rodiny (maminy, ocinov a deti) spoločne osláviť Deň rodiny. Akcia sa uskutoční
v piatok 19.5. od 15.30 hod. v CVČ Trstená. Môžete sa tešiť na aktivity pre celé rodiny, súťaže pre deti,
prednášku pre rodičov, fotenie rodín, účesy a vizáž pre maminy, nafukovací hrad, barmanskú show
a mnoho ďalšieho. Nebudú chýbať grilované špeciality, zákusky, miešané kokteily a čapovaná kofola.
Púť: v sobotu 20. mája máme dekanátnu púť do katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule spojenú
s prehliadkou biskupskej rezidencie a seminára, návštevou hrobu biskupa Františka a návštevou Levoče.
Program začne sv. ružencom o 9.20 hod., potom bude sv. omša a prehliadky. Zapíšte sa v sakristii.
Odchod autobusu bude o 6.30 hod.
Nácvik: na budúcu nedeľu bude o 11.20 hod. nácvik na 1. sv. prijímanie. Prosím všetkých
prvoprijímajúcich o účasť.
Zbierka: zbierka na seminár činila 997,20 €. Pán Boh zaplať.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
5. veľkonočná nedeľa 14. 5. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30

Za Z a BP Viery a Petra

Piatok

Z

17.30

Za Z a BP Aleny a Jennifer

Sobota

Z

15.00

Vavrek - Chreneková

Z

10.30

Utorok
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Streda
Štvrtok

Nedeľa
6. veľkonočná nedeľa

Púť: v sobotu 20. mája máme dekanátnu púť do katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule spojenú
s prehliadkou biskupskej rezidencie a seminára, návštevou hrobu biskupa Františka a návštevou Levoče.
Program začne sv. ružencom o 9.20 hod., potom bude sv. omša a prehliadky. Zapíšte sa v sakristii.
Odchod autobusu bude o 6.30 hod.
Zbierka: na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.

www.farnosttrstena.sk

