Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
5. pôstna nedeľa 18. 3. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

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

+ Jozef a Mária
Za Z a BP
+ Jozef a Apolónia
Na poďakovanie a prosba o Bož. pomoc
Za duše v očistci
+ Ján, Mária a Mária Sliva
+ Jozef
+ Ignác a Johana, Štefan Kapala
+ Barbora
+ Miroslav a Štefánia
+ Jozef Zábeľ

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: námestie a ulice za farou. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Krížová cesta: dnes o 14.00 hod. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Zbierka: dnes je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
Prosíme o pomoc nielen materiálnu, ale aj duchovnú.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Zmena času: v noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny
na 03. hodinu letného času.
DPD: O. z. Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, tento rok s
mottom „Ďakujem, že som.“ Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom
odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk.
Veľkonočná sv. spoveď: bude na budúcu nedeľu od 13.30 do 16.00 hod. Príďte v tomto čase. V sobotu
spovedáme v Tvrdošíne od 9.00 do 15.00 hod. okrem obednej pauzy od 12.00 do 13.30 hod.
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.
Svetové misie: vyšlo jarné číslo časopisu Svetové misie ku Dňu modlitieb a pôstu za mučeníkov misií (24.
marca) aj s témou misií na Ukrajine. Časopis je nepredajný. Vo vnútri je poštová poukážka, ktorou môžete
osobne podporiť misie. Vopred Pán Boh zaplať za misionárov a ľudí v misijných krajinách!

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
5. pôstna nedeľa 18. 3. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Utorok

Z 17.30 Za deviatnik Stred

Streda
Štvrtok

Ú 17.00 + Jarmila

Piatok

Z 17.30 + Alojz Gibas

Sobota
Nedeľa
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

Ú 9.00
Z 10.30

ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole krížová cesta. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Veľkonočná sv. spoveď: bude vo štvrtok o 16.15 hod.
ZÁBIEDOVO:
Krížové cesty: v piatky o 17.00 hod. a v nedele o 14.30 hod. Môžete pri tom získať úplné odpustky.
Veľkonočná sv. spoveď: bude v piatok po sv. omši o 18.00 hod.

www.farnosttrstena.sk

