Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
12. nedeľa v Cezročnom období 25. 6. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok
Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný
sviatok
Piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
13. nedeľa v Cezročnom období

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
16.00

+ Alojz Gibas
Za Z a BP pre Karola a jeho rodinu
+ Ladislav a súrodenci
Za závislých
Za Z a BP Márie Gibasovej

6.00
18.15
6.00
15.00
18.15
7.00
8.30
10.30

Za Z a BP rod. Rehákovej
+ Jozef
Za duše v očistci, na kt. si nik nespomína
Koleják - Jurdíková
+ Milan Vorek

+ Ignác, Veronika a kňaz Matej
+ Eva a Pavol

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: Ďurdinová. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
Zbierka: dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
CZŠ: sv. omša v stredu nebude, bude ďakovná vo štvrtok o 10.30 hod.
Fatimská pobožnosť: bude v sobotu o 17.30 hod.
Púť: srdečne pozývame všetkých mladých našej diecézy na skrátenú púť Muráň - Levoča, ktorá
potrvá od 29. 6. – 1. 7. 2017. Stretneme sa 29. 6. 2017 (štvrtok) pred vstupom do budovy na autobusovej
stanici v Poprade o 15:00 a následne poputujeme do Hranovnice, kde sa pripojíme k hlavnej skupine
pútnikov. Všetky podrobnosti spolu s registračným formulárom sú zverejnené na stránke
www.komisia.sk.
Na púť do Levoče pôjde aj autobus 2. júla o 5.00 hod. spoza farského kostola. Záujemcovia sa
nahláste v sakristii.
Predaj: v sakristii je na predaj magnetka k výročiu Fatimy za 1 €, biele tričká so znakom fatimského
stretnutia za 6 € a CD s organovou hudbou za 5 €. Kúpením týchto predmetov podporíte rekonštrukciu
historického organa v Rimavskej Sobote. V sakristii sú aj k dispozícii fotky z dekanskej púte do Spišskej
Kapitule, môžete si ich tam vziať.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
12. nedeľa v Cezročnom období 25. 6. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30

Streda
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok
Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok

Z

17.30

Z

17.30

Z

10.30

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
13. nedeľa v Cezročnom období

+ Emília a Ignác

+ z rod. Kameník

Zbierka: dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
CZŠ: sv. omša v stredu nebude, bude ďakovná vo štvrtok o 10.30 hod.
Púť: srdečne pozývame všetkých mladých našej diecézy na skrátenú púť Muráň - Levoča, ktorá
potrvá od 29. 6. – 1. 7. 2017. Stretneme sa 29. 6. 2017 (štvrtok) pred vstupom do budovy na autobusovej
stanici v Poprade o 15:00 a následne poputujeme do Hranovnice, kde sa pripojíme k hlavnej skupine
pútnikov. Všetky podrobnosti spolu s registračným formulárom sú zverejnené na stránke
www.komisia.sk.
Na púť do Levoče pôjde aj autobus 2. júla o 5.00 hod. spoza farského kostola. Záujemcovia sa
nahláste v sakristii.

www.farnosttrstena.sk

