Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
3. pôstna nedeľa 19. 3. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
6.00 Za Z a BP Zdenky (50. r.ž.)
Pondelok
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
18.15 + Karol
6.00 + Terézia a Jozef
Utorok
18.15 Za Z a BP pre deti
6.00 Za Z a BP detí a vnúčat
Streda
12.00
18.15 Za Z a BP detí a vnúčat
6.00 + z rod. Maťuškovej a Romaňákovej
Štvrtok
18.15 Poďak. a za Z a BP pre Janu (50. r.ž.)
6.00 + Ladislav
Piatok
18.15 + Jozef
6.00 Za Z a BP Oľgy (70. r.ž.)
Sobota
Zvestovanie Pána, slávnosť
18.15 + Pavlína
7.00
Nedeľa
4. pôstna nedeľa
8.30
10.30 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: Ďurdinová. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Krížové cesty: sú v piatok o 17.45 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Zmena času: v noci zo soboty na nedeľu posúvame hodiny z 02. na 03. hodinu.
Deti: 3. pôstny týždeň: Sv. Martin rád pomáhal iným, venoval im svoj čas. Tento týždeň sa budeme
snažiť vymeniť čas strávený s neživými vecami za čas, ktorý darujeme ľuďom - rodičom, súrodencom,
starým rodičom... Tzn., že sa budeme snažiť nevenovať svoj čas televízii, počítaču... ale čas, ktorý by sme
tam strávili, budeme venovať pomoci svojim rodičom, hre so súrodencom, návšteve a pomoci starým
rodičom... za každý deň, kedy sa vám to podarí si vo svojom skutkovníku vyfarbíte srdiečko a rovnaký
počet srdiečok nalepíte na nástenku.
Nález: na cintoríne na Hýbli sa našla obálka s peniazmi a úmyslami sv. omší.
Baránky: na predaj sú stále veľkonočné baránky v sakristii za 5 €.
OCM: Občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže organizuje v pondelok
20.3.2017 4. ročník inšpiratívnej konferencie K.R.O.K. Stretnutie so zaujímavými hosťami, ktorých
príbehy sú plné pozitívnej inšpirácie, bude v Dome kultúry v Trstenej a začne o 18.00. Zoznam hostí,
medzi ktorými je napríklad Lukáš Latinák či Zuzana Hlávková, i ďalšie informácie nájdete
na www.ozviac.sk. Vstupenky v cene 4,- € bude možné kúpiť na mieste.
V pondelok 20.3. v Námestove o 18:45 a v utorok 21.3. o 18:00 v Trstenej pozývame záujemcov o
poznávanie Božieho slova na Biblický večer. Viesť ho bude tradične sr. Fides, riaditeľka Katolíckeho
biblického diela.
Na budúcu nedeľu 26.3. pozývame na ďalší modlitebný večer Milosrdný. O 17.30 vo farskom
kostole v Trstenej začína prosiť za Oravu modlitbou ruženca, o 18.15 pokračujeme svätou omšou a
adoráciou. Spoločne chceme žehnať tomuto kraju a ľuďom, čo tu žijú.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
3. pôstna nedeľa 19. 3. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Utorok

Z

17.30

Za Z pri 75 r. Jozefy

Štvrtok

Ú

17.00

Za Z a BP rodiny

Piatok

Z

17.30

+ Jozef a Terézia

Sobota
Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa
4. pôstna nedeľa

Ú
Z

9.00
10.30

Streda

ZÁBIEDOVO:
Zbierka: na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.
Krížové cesty: v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.15 hod.

www.farnosttrstena.sk

