Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Zoslanie Ducha Svätého 9. 6. 2019
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie, matky Cirkvi, spomienka
Utorok
Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Streda
Štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza,
sviatok
Piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Najsvätejšej Trojice, slávnosť

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
16.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ z rod. Letaši
Za Z a BP v rodine
+ František
Za duše v očistci
+ Karol
Za Božie milosti pre Antóniu
Chrenekovú
+ Jozef
+ z rod. Zembjak
Za duše v očistci
+ Veronika a Matej Vrabček
Hlaváč – Zbojová
Za Z a BP pre rodinu

Za veriacich

Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. 1. mája a bytovky Stred, v pondelok o 14.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes nebude.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Koncert: Oravské centrum mládeže vás pozýva na predstavenie rockovej opery Jesus Christ - Superstar po
slovensky. 13. júna o 20.00 h. v divadelnej sále Domu kultúry v Trstenej vystúpia mladí z Dolného Kubína,
ktorí toto predstavenie úspešne odohrali už na viacerých javiskách. Vstupenky v cene 5 euro je možné si
zakúpiť dopredu v Sinaj City Hub v Trstenej alebo v predajni Svetlo v Námestove alebo priamo na mieste
pred predstavením.
Trstenskí: V roku 2018 sa uskutočnilo stretnutie rodu Trstenský. Pri tejto príležitosti bola pred Kultúrnym
domom vysadená lipa rodu Trstenský. V piatok 14. júna o 16.00 hod. 2019 sa uskutoční pri tejto lipe
slávnostné odhalenia tabule rodu Trstenský. Okrem iných udalostí spojených s Trstenou sa na tabuli
pripomína aj 110. výročie od narodenie Mons. Viktora Trstenského. Na podujatí bude mať príhovor pani
primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková a prof. František Trstenský. Srdečne
pozývame všetkých na toto podujatie.
Púť: Ružencové bratstvo a farský úrad vás pozývajú dňa 22. júna 2019 na púť do skalného sanktuária
Božieho milosrdenstva na hore Butkov-Ladce. V ten deň sa tam uskutoční aj stretnutie Rodiny
Nepoškvrnenej. Bohatý program si môžete prečítať na plagátoch, ktoré sú na nástenkách. Zapísať sa je
potrebné v sakristii farského kostola alebo na uvedenom tel. č.
Zbierka: zbierka na katolícke masmédiá činila 1164,40 €. Pán Boh zaplať za milodary.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Petícia: Môžeme pozorovať, že vo viacerých mestách na Slovensku bol zakázaný hazard, ktorý má
mnohokrát negatívne dopady na spoločnosť a závislosť na hazardných hrách dostala do ťažkostí viacero
slovenských rodín. K zákazu hazardu sa pripojilo aj viacero miest a obcí na Orave, a preto v poslednej dobe
sa začali tieto podniky rozširovať práve v Trstenej. Z tohto dôvodu sa skupina občanov rozhodla riešiť túto
nepríjemnú situáciu zbieraním podpisov pod Petíciu proti hazardným hrám a hracím automatom. Zákon
o hazardných hrách nariaďuje, že zakázať hazardné hry je možné len na základe petície, ktorú podpíše 30%
obyvateľov nad 18 rokov. Bez tejto petície nie je možné zakázať hazard v meste Trstená. Preto vás všetkých
občanov Trstenej starších ako 18 rokov chceme poprosiť o podpísanie petície, ktorá sa nachádza v strede
kostola. Takto rýchlo a jednoducho môžete vyjadriť podporu zákazu hazardu v Trstenej. Ak by ste mali
záujem aj pomôcť pri vyzbieraní ďalších podpisov, tak vám môžeme poslať podpisový hárok mailom.
Záujem treba napísať na mailovú adresu lubomirsahul@gmail.com. Ďakujeme za pomoc!

Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie, matky Cirkvi,
spomienka
Utorok
Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Streda
Štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného
kňaza, sviatok
Piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa
Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Z

17.30

Za BP pre Petra (65 r.)

Ú

17.30

+ Milan a Irena

Z

17.30

Za BP a poďak. 50 r. manž.

Ú
Z

9.00
10.30

Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole nebude.
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: zbierka na katolícke masmédiá činila 166,50 €. Pán Boh zaplať za milodary.

www.farnosttrstena.sk

