Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
6. veľkonočná nedeľa 21. 5. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok
Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
Sobota
Nedeľa
7. veľkonočná nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
16.00
6.00
18.15
6.00
15.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Pavol a Anna
+ Anton a Michal
Za BP biskupa Andreja
Za BP pre rodinu
+ Emília
Za Z a BP pre Janu
Za BP biskupa Andreja
+ Karol
Za BP biskupa Andreja
+ Štefan a Žofia
Za snúbencov
Šimánek - Krnáčová
+ Johana a Florián

Za veriacich

Kostolík: sv. omše cez týždeň o 17.00 hod., vo štvrtok o 18.15 hod., v nedeľu o 9.00 a 18.15 hod.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Oravická a SNP. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Nácvik: dnes bude o 11.20 hod. nácvik na 1. sv. prijímanie. Prosím všetkých prvoprijímajúcich o účasť.
Na budúcu nedeľu bude o 14.00 hod.
Pobožnosť: dnes o 15.00 hod. k Božiemu milosrdenstvu.
Prosební dni: nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za
úrodu.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Novéna: vo štvrtok sa začne Novéna k Duchu Svätému.
Duchovný most: v sobotu sa budú v seminári modliť za našu farnosť, spomeňme si na nich v modlitbách.
Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
OCM: Oravské centrum mládeže aj tento týždeň prosí mužov a dospievajúcich chlapcov od 16 rokov o
pomoc pri prácach na oprave centra. Kto by chcel a mohol pomôcť, môže v ktorýkoľvek deň od pondelka
do piatku prísť priamo do centra v Ústí nad Priehradou.
23.5.2017 vás pozývame na ďalší Biblický večer so sr. Fides, riaditeľkou Katolíckeho biblického diela.
Začína o 18.00 v priestoroch Sinaj City Hub v Trstenej. Je to výborná príležitosť viac poznávať Božie
slovo a takto rásť vo viere.
Na budúcu nedeľu 28.5.2017 vás pozývame na tradičné modlitebné stretnutie Milosrdný. Začíname o
17.30 ružencom. Pri speve na svätej omši a modlitbe nás budú tentokrát viesť Lamačské chvály.
Spišský Jeruzalem: Piaty ročník festivalu Spišský Jeruzalem sa bude konať v dňoch 25. až 28. mája
2017 v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule. Zaujímavý duchovný a kultúrny program ponúka
pestrú paletu viac žánrových vystúpení, v ktorých sa mieša duchovný odkaz so súčasnou kultúrou,
prostredníctvom prednášok, hudobných koncertov, či divadelných predstavení, ale aj výstav, či
duchovného programu. Program je na plagátoch.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
6. veľkonočná nedeľa 21. 5. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30

Z

17.30

Z

17.30

Z

10.30

Za Z a BP pre deti a vnúčatá

Streda
Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok
Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

+ Peter Palko

Sobota
Nedeľa
7. veľkonočná nedeľa

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Dnes je zbierka na kostol. Táto zbierka
je posledná, viac pravidelné zbierky na kostol už nebudú z rozhodnutia diecézneho biskupa. Prispievať na
kostol môžete samozrejme aj naďalej pri pravidelnom zvončeku.
OCM: Oravské centrum mládeže aj tento týždeň prosí mužov a dospievajúcich chlapcov od 16 rokov o
pomoc pri prácach na oprave centra. Kto by chcel a mohol pomôcť, môže v ktorýkoľvek deň od pondelka
do piatku prísť priamo do centra v Ústí nad Priehradou.
23.5.2017 vás pozývame na ďalší Biblický večer so sr. Fides, riaditeľkou Katolíckeho biblického diela.
Začína o 18.00 v priestoroch Sinaj City Hub v Trstenej. Je to výborná príležitosť viac poznávať Božie
slovo a takto rásť vo viere.
Na budúcu nedeľu 28.5.2017 vás pozývame do farského kostola na tradičné modlitebné stretnutie
Milosrdný. Začíname o 17.30 ružencom. Pri speve na svätej omši a modlitbe nás budú tentokrát viesť
Lamačské chvály.

www.farnosttrstena.sk

