Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
17. nedeľa v Cezročnom období 30. 7. 2017
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Utorok
Sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa
Cirkvi, spomienka
Streda
Štvrtok

Piatok
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Premenenie Pána, sviatok

6.00
18.15
6.00
18.15

+ bratranci
Za Z a BP Martina
+ Terézia a rod.
+ Karol Fedor

6.00
18.15
6.00
18.15

Za pútnikov Božieho milosrdenstva
+ Juraj
Za BP biskupa Andreja
Za B pomoc a zdravie rodičov
a svokrovcov
Za BP Ivety
+ Alexander, Karol, Anna
Za BP biskupa Andreja
Valek – Lieskovská (obrad)
+ Emília a Jozef

6.00
18.15
6.00
15.00
18.15
7.00
8.30
10.30

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 1. skupina. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Lektori: stretnutie lektorov bude v pondelok hneď po večernej sv. omši dole na fare. Prosím všetkých o
účasť.
Pohreb: zomrela rehoľná sestra pochádzajúca z Trstenej Martina Krúpová. Pohreb bude v Cerovej 1.
augusta o 11.00 hod.
Odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách, katedrálnych chrámoch
a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je
nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha).Okrem
toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
Sv. spoveď: denne ráno o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok od 15.00 hod.
Výročie: v piatok je výročný deň smrti Božieho služobníka spišského biskupa Jána Vojtaššáka (1965).
Pamätný deň: Dňa 5. augusta 2017 si v Spišskej Kapitule pripomenieme Pamätný deň výročia smrti
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Program:
- 10.00 hod. modlitba posvätného ruženca a litánií k svätému Martinovi.
- 10.30 hod slávnostná svätú omša v katedrále sv. Martina. Celebrantom a kazateľom bude nitriansky
diecézny biskup Mons. Viliam Judák.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 18.30 hod.
Poďakovanie: Občianske združenie Z lásky k deťom z Trstenej, sa Vám chce srdečne všetkým
poďakovať, ktorý prispeli v nedeľu na festivale Spievajme Márií do zbierky pre Ivanku, aby mohla
absolvovať púť do Lúrd. A zároveň chceme popriať všetkým darcom veľa zdravia a božieho požehnania.
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. Časopis Nové horizonty za 2 €, kde sú články o Mons.
Viktorovi Trstenskom, o gestách a aktívnej účasti na sv. omši, o rehoľnom živote atď.
Ústie: začnú sv. omše v Ústí od piatku. O 15.45 hod. bude sv. spoveď, o 16.30 hod. sv. omša. Na
budúcu nedeľu o 9.00 hod.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
17. nedeľa v Cezročnom období 30. 7. 2017
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Utorok
Sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Streda

Z

17.30

+ Alojz Gibas (1. výr.)

Z

17.30

+ Paulína Tomášeková (1. výr.)

Z

10.30

Štvrtok
Piatok
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Výročie konsekrácie kostola
Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod.
Odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách, katedrálnych chrámoch
a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je
nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha).Okrem
toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
Návšteva chorých: v piatok od 8.00 hod.
Výročie: v piatok je výročný deň smrti Božieho služobníka spišského biskupa Jána Vojtaššáka (1965).
Pamätný deň: Dňa 5. augusta 2017 si v Spišskej Kapitule pripomenieme Pamätný deň výročia smrti
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Program:
- 10.00 hod. modlitba posvätného ruženca a litánií k svätému Martinovi.
- 10.30 hod slávnostná svätú omša v katedrále sv. Martina. Celebrantom a kazateľom bude nitriansky
diecézny biskup Mons. Viliam Judák.
Predaj: v sakristii farského kostola 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. Časopis Nové horizonty za 2 €, kde sú
články o Mons. Viktorovi Trstenskom, o gestách a aktívnej účasti na sv. omši, o rehoľnom živote atď.
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