Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
2. pôstna nedeľa 25. 2. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
3. 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

+ Emília Borová
+ Vincent Šurina
+ Michal
Za závislých
+ Anna a Augustín
Za BP
+ Anna
+ Elena a Helena Murín
+ Ján a Katarína
Poďak. za 70 r.
+ František a Anna
+ Mária a Alojz Žuffa a Danka
Tavačová

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 2. skupina. V pondelok o 15.00 hod.
dobrovoľníci.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Výročie: v stredu je výročný deň ukončenia pontifikátu pápeža Benedikta XVI. (2005 – 2013).
Celodenná poklona: je v stredu v kostolíku.
Sv. spoveď: denne ráno o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok o 15.00 hod.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
Krížové cesty: sú v piatky o 17.45 hod. a v nedele o 14.00 hod. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Dnes po krížovej ceste bude prednáška o projektoch v Afrike, kam smerujú peniaze z pôstnej krabičky
doplnená svedectvami dobrovoľníkov, ktorí pôsobili v Afrike.
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 €.
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.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
2. pôstna nedeľa 25. 2. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30

+ Mária Váleková (1. výr.)

Ú
Z

16.30
17.30

Za Z celej rodiny
+ Martin, Emília a rodičia

Ú
Z

9.00
10.30

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
3. pôstna nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. vo farskom kostole krížová cesta. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Dnes po krížovej ceste bude prednáška o projektoch v Afrike, kam smerujú peniaze z pôstnej krabičky
doplnená svedectvami dobrovoľníkov, ktorí pôsobili v Afrike.
Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod.
ZÁBIEDOVO:
Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod.
Krížové cesty: v piatky o 17.00 hod. a v nedele o 14.30 hod. Môžete pri tom získať úplné odpustky.

www.farnosttrstena.sk

