Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
7. veľkonočná nedeľa 28. 5. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Sv. Justína, mučeníka, spomienka
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov,
spomienka

Nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
12.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
14.30
15.30
16.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ z rod. Hlina a Anna Kubáň
Za Z pre Denisu
+ z rod. Vrobelovej
Za závislých
+ Jozef
+ rodičia Jozef a Mária s rodinou
Za Z a BP rod. Šnapko
+ Margita
Za Z a BP pre Evu a Martina
+ Jozef
Za Z a BP Jozefa s rod.
Trstenský – Furdeková
Blann – Trstenská (obrad)
Bieľak – Bieľaková (obrad)
+ Karol Starek

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.
Zbierka: dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Je 51. svetový deň spoločenských komunikačných
prostriedkov.
Nácvik: dnes bude o 14.00 hod. nácvik na 1. sv. prijímanie. Prosím všetkých prvoprijímajúcich o účasť.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom
sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Sv. spoveď: denne o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok o 15.00 hod.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
Odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve hymnu Príď, Stvoriteľ na slávnosť Zoslania
Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
Púť: Dovoľujeme si pozvať všetkých zdravotníckych pracovníkov diecézy, v mene Rady pre pastoráciu v
zdravotníctve KBS a jej predsedu, otca biskupa Milana Lacha, na 2. Celoslovenskú púť zdravotníkov. V
tomto roku sa púť uskutoční v Levoči v termíne 2.-3. júna 2017. Pre zdravotníkov a ich rodiny bude
pripravený aj sprievodný program, ktorý nájdete na plagáte.
Kniha: v sakristii je na predaj kniha Františka Trstenského Otčenáš (Súhrn celého evanjelia) – biblickospirituálne zamyslenia o Pánovej modlitbe. Stojí 4 €.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
7. veľkonočná nedeľa 28. 5. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30

Za Z a BP Petra s rod.

Z

17.30

Za Z a BP Pavla s rod.

Z

10.30

Streda
Štvrtok
Sv. Justína, mučeníka, spomienka
Piatok
Prvý piatok
Sobota
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov,
spomienka
Nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Zbierka: dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Je 51. svetový deň spoločenských komunikačných
prostriedkov. Zbierka na kostol činila 166 €. Pán Boh zaplať.
Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom
sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod.
Návšteva chorých: v piatok od 8.00 hod.
Odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve hymnu Príď, Stvoriteľ na slávnosť Zoslania
Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
Púť: Dovoľujeme si pozvať všetkých zdravotníckych pracovníkov diecézy, v mene Rady pre pastoráciu v
zdravotníctve KBS a jej predsedu, otca biskupa Milana Lacha, na 2. Celoslovenskú púť zdravotníkov. V
tomto roku sa púť uskutoční v Levoči v termíne 2.-3. júna 2017. Pre zdravotníkov a ich rodiny bude
pripravený aj sprievodný program, ktorý nájdete na plagáte.

www.farnosttrstena.sk

