Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
8. nedeľa v cezročnom období 26. 2. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Popolcová streda
Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
1. pôstna nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Oľga
+ Anna Lenčuchová
Za Z a BP pre rodičov
Za závislých
+ Magdaléna Barutová
Nebude!!!
Za Mareka a Katku
+ Ignác a Anna
+ Veronika
+ Miroslav a František
+ Emil
+ Terézia a rodina
+ Ján a Alžbeta

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: ul. Mieru. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
Súťaž: Z našej farnosti postúpila do finále v súťaži amatérskych filmárov SAFI 2017 Martina
Vodičková, ktorá natočila video na tému MOJA MAMA. Súťaž vyhlásila TV LUX. Zahlasujte, prosím za
toto video. Ak vyhrá v tejto súťaži, do našej farnosti príde TV LUX a odvysiela svätú omšu v priamom
prenose. Postup ako hlasovať nájdete na stránke našej farnosti ako aj v info listoch na tento týždeň.
Hlasovať treba v tomto týždni do pondelka 27.2.2017 do polnoci, kedy sa súťaž ukončí.
Zber šatstva: ZŠ P. O. Hviezdoslava (štátna) v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný
anjel organizuje jarnú zbierku šatstva. Prosíme, šatstvo zabalené vo vreciach nechávať ako doteraz pri
dverách bývalej kotolne pri Oravici. Zbiera sa v termíne od 27.2. do 12.3. 2017.
Výročie: v utorok je výročný deň ukončenia pontifikátu pápeža Benedikta XVI. (2005 – 2013).
Celodenná poklona: v utorok bude v kostolíku vyložená Sviatosť Oltárna.
Sv. spoveď: denne ráno od 5.30 hod, v utorok a piatok od 15.00 hod.
CZŠ: sv. omša v stredu nebude a nebude ani sv. omša o 12.00 hod.
Poklona: vo štvrtok bude po sv. omši o 18.15 hod. moderovaná adorácia za nové duchovné povolania.
Krížové cesty: budú v piatok o 17.45 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
Zbierka: Na 1. pôstnu nedeľu sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Pri jesennej zbierke v
roku 2016 sa vyzbieralo 100 751 €. Výnos tejto jarnej zbierky bude použitý na novopostavený Dom sv.
Kataríny v Spišskej Novej Vsi. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej
katolíckej charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za modlitby, obety a aj príspevky. Aj naďalej sú
pripravení slúžiť tým, ktorí to potrebujú. Pán Boh zaplať.
Odpustky: 1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému
a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo
vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté
odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad
štvrť hodiny. 2. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša
Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
8. nedeľa v cezročnom období 26. 2. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
Streda
Popolcová streda, Pôst a zdržovanie sa mäsa
Štvrtok
Piatok

Ú
Z

16.30
17.30

+ Milan a Irena
+ Terézia Boleková (1. výr.)

Z

17.30

+ Vladimír, Roman, Emília

Ú
Z

9.00
10.30

Sobota
Nedeľa
1. pôstna nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod.
Sv. spoveď: v stredu o 15.30 hod.
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: dnes je zbierka na kostol. Zvonček na OCM Ústie bol 893,90 €. Pán Boh zaplať.
Sv. spoveď: v stredu o 15.00 hod.
Krížové cesty: v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.15 hod.

www.farnosttrstena.sk

