Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 16. 4. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho milosrdenstva

7.00
8.30
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
15.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ súrodenci a rodičia
Nebude!!!
+ súrodenci
Poďak. za 20 rokov manželstva
Za Z a BP pre rodiny súrodencov
+ Helena a Miroslav Liška
+ Ľuboslav (10. výr.)
Za Z a BP pre Radka a Nikolku
Za BP pre manželov
Šiška – Žuffová
Za Z a BP pre deti a vnúčatá
+ Milan a Irena (Ú)
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: CZŠ. V utorok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pašiové hry: Srdečne Vás pozývame na hudobno-dramatické pásmo o umučení Krista, ktoré sa bude
konať dnes 16. apríla o 16.00 hodine v Dome kultúry Trstená. Účinkujú žiaci a učitelia cirkevnej školy
Rudolfa Dilonga, spevák Ján Pallo, zbor Mária a Tristianus. Aj touto cestou si chceme v najväčší
kresťanský sviatok pripomenúť posolstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Všetci ste srdečne pozvaní.
Predstavenie nie je vhodné pre deti mladšie ako 9 rokov. Vstupné je dobrovoľné.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Výročie: v stredu je výročný deň zvolenia emeritného pápeža Benedikta XVI. (2005) a výročný deň smrti
pomocného biskupa Mons. Štefana Barnáša (1964).
Zápis: Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej oznamuje rodičom, že zápis detí do cirkevnej
materskej školy sa uskutoční v termíne od 19. apríla do 31. mája. Rodičia si prihlášky na zápis môžu
vyzdvihnúť v budove MŠ pri Oravici, alebo v budove ZŠ na námestí, kde získajú ďalšie informácie
o nových priestoroch materskej školy.
Úplné odpustky: pre seba alebo duše v očistci za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie,
modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať na
budúcu nedeľu nábožným uctením obrazu Božieho milosrdenstva vystavenému verejnej úcte v kostole
a pomodlením sa Otčenáš a Verím v Boha a pridaním vzdychu Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba.
Púť Krakov: púť do Krakova bude v nedeľu 23.4.2017 (nedeľa Božieho milosrdenstva). Záujemcovia sa
môžu prihlásiť v sakristii. Odchod autobusu bude o 5:00 spoza kostola.
Nové horizonty: na predaj je časopis Nové horizonty v sakristii za 2 €.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 16. 4. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok

Z

10.30

+ Róbert a Stanislav

Z

17.30

+ Anna a Matej Kubáň

Z

10.30

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva
Zbierka: na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.

www.farnosttrstena.sk

