Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
1. pôstna nedeľa 18. 2. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Piatok
Sobota
Nedeľa
2. 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

+ Zuzana
+ Jozef, Rozália a Jozef
+ Anna
+ Irena a Ján
Za Z a BP pre Irenu (70 r.)
+ Veronika
Za Z a BP pre Magdalénu
+ Mária a Jozef
Za duše v očistci
Poďak. za 55 r. manželstva
Ondreja a Žofie
+ Jozef a Veronika

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 1. skupina. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
Zbierka: dnes je zbierka na charitu. Naša vďaka patrí všetkým vám, ktorí každoročne podporujete
charitatívne diela v našej diecéze. Aj tohto roku sa obraciame s prosbou o vašu podporu a zároveň
ďakujeme za poslednú zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo 106 949,95 €. Jarnú zbierku chceme použiť na
skvalitnenie života vo všetkých našich zariadeniach Oravy, Liptova a Spiša.
Jarné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah je
príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu.
CZŠ: sv. omša v stredu nebude.
Krížové cesty: sú v piatky o 17.45 hod. a v nedele o 14.00 hod. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Úplné odpustky: V piatky pôstneho obdobia môžeme modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu získať úplné
odpustky.
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: Na budúcu nedeľu (25.2.) po krížovej ceste bude vo farskom kostole stretnutie
s dobrovoľníkmi SKCH v Afrike. Priblížia nám projekty v Ugande a Rwande, ktoré sa vďaka milodarom
z Pôstnej krabičky realizujú. Po skončení bude možnosť ochutnať pravý rwandský čaj a zakúpiť si
výrobky detí a žien z Ugandy a Rwandy. Kto by chcel, ešte stále si môže vziať Pôstnu krabičku
a podporiť ľudí v núdzi.
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.
Deň modlitby a pôstu za pokoj: Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom
modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete.
Pôstna aktivita - Podeľme sa!: Kat. hnutie žien Slovenska organizuje už 12. ročník duchovného a sociálneho
projektu - Podeľme sa! 2018, novým spôsobom: nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si odopriem.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
1. pôstna nedeľa 18. 2. 2018
Liturgický prehľad:
Filiáky:
Pondelok
Z

17.30

+ rodičia

Štvrtok

Ú

17.00

+ Jozef a Miroslav

Piatok

Z

17.30

Za deviatnik Vyšný koniec

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Streda

Sobota
Nedeľa
2. pôstna nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole krížová cesta. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
ZÁBIEDOVO:
Krížové cesty: v piatky o 17.00 hod. a v nedele o 14.30 hod. Môžete pri tom získať úplné odpustky.
Birmovanci: stretnutie birmovancov bude v piatok 23.2.2018 v Trstenej so začiatkom o 17.00 hod.
v kostole (chlapci) a v CZŠ (dievčatá). Po prednáške bude v kostole spoločná sv. omša (18.15).

www.farnosttrstena.sk

