Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána 25. 3. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota
Veľkonočná vigília
Nedeľa
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15

Za Z a BP pre Máriu a Eduarda
Za Z a BP Viktora (80 r.)
Za Z a BP Štefana
Za závislých
+ Ladislav Borový
+ Štefan

18.15
15.00

Prísny pôst a zdržovanie sa mäsa

19.15
7.00
8.30
10.30

Priniesť krstné sviece

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. 1. mája a bytovky Stred v piatok o 9.00 hod. V pondelok
o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Veľkonočná sv. spoveď: dnes od 13.30 do 16.00 hod. Príďte v tomto čase. V pondelok spovedáme v Liesku
od 10.00 do 16.00 hod. okrem obednej pauzy od 12.00 do 13.30 hod.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Úplné odpustky: za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na úmysel Svätého Otca
– a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej
sviatosti na Zelený štvrtok spevom Ctime túto Sviatosť; 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom
slávení na Veľký piatok; 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
Krížová cesta: v piatok o 11.00 hod. pred kostolom. Môžeme pri tom získať úplné odpustky.
Deviatnik: pozývame modliť sa Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu od Veľkého piatku. Pri tomto
deviatniku je potrebné každý deň sa modliť na úmysly, ktoré dal Pán Ježiš sestre Faustíne. Kartičky sú
v strede kostola.
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.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána 25. 3. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z 17.30 Za ružu Božského Srdca

Streda
Štvrtok
Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota
Veľkonočná vigília
Nedeľa
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Ú
Z
Ú
Z
Ú
Z
Ú
Z

17.00
17.30
15.00 Prísny pôst a zdržovanie sa mäsa
15.00
19.15 Priniesť krstné sviece
19.15
9.00
10.30

www.farnosttrstena.sk

