Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
1. pôstna nedeľa 10. 3. 2019
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
2. pôstna nedeľa

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

Za Z a BP pre rodinu
Za Z a BP pre členov ruže č. 6
Za BP Vladimíra
Za Z a BP pre členov ruže č. 7
+ Rudolf, Mária a rod.
Za dary DS a BP pre krstňatá
+ Klement Benický (20 r.)
Za poďak. (80 r.)
+ Jozef Pavčo
+ Karol a rodičia
+ Mária Hucíková (výr.)
+ Anton a Michal

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. 1. mája a bytovky Stred, v pondelok o 14.00 hod.
dobrovoľníci.
Krížová cesta: pozývame na pobožnosti krížových ciest v piatky o 17.45 a v nedele o 14.00 hod.
Zbierka: dnes je zbierka na charitu.
Rekolekcie: v pondelok sú celooravské rekolekcie na Ústí za účasti diecézneho biskupa. Sv. omša je o 9.00
hod., na ktorú vás srdečne pozývame.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod. Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga vás v čase pôstu
srdečne pozýva na NOČNÉ BDENIE (na tému: Verný Boh), ktoré sa uskutoční v priestoroch školy. Bdenie
sa začne 15. 3. 2019 (piatok) o 20.00 sv. omšou. Program bude pokračovať adoráciou, čítaním zo Sv. písma
a krížovou cestou. V čase od 24.00 – 08.00 bude priestor na tichú adoráciu pri Oltárnej sviatosti. 12hodinovú adoráciu ukončíme rannou sv. omšou o 08.00 (16. 3. 2019). Pozývame všetkých farníkov prísť na
ktorúkoľvek časť bdenia do nášho spoločenstva. Spojíme sa tak spoločne v modlitbách za naše deti, mládež
a rodiny našej farnosti.
Výročie: v stredu je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013). Je to aj výročný deň zriadenia
našej diecézy (1776).
MKH: Dňa 13. 3. 2019 t. j. streda v čase o 17:15 hod. sa bude konať Večeradlo Mariánskeho kňazského
hnutia vo farskom kostole sv. Martina.
Jarné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah je príprava na pokánie
a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
OCM: Pozývame všetkých mladých na púť do poľského mesta Zabawa k mučeníčke čistoty bl. Karolíne
Kozkownej, ktorú pre mladých pripravuje Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Púť sa uskutoční 15. - 17.
marca 2019 a všetky podrobné informácie spolu s prihlasovacím formulárom sú zverejnené na webovej
stránke Komisie pre mládež v Spišskej diecéze.
Tohto roku organizuje V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 6. ročník inšpiratívnej
konferencie K.R.O.K,, ktorý znova prinesie veľa inšpirácie. Už 14. marca 2019 o 18:00 hod., v Dome kultúry
v Trstenej, sa môžeme spoločne tešiť na ľudí, ktorí veľký K.R.O.K v ich živote urobili a neustále napredujú
vo svojich rozhodnutiach. Môžete sa tešiť na hostí z rôznych oblastí života. Účasť prisľúbili napríklad Juraj
Bača, známa tvár z televízie, a Marián Čaučík, spoluzakladateľ eRka, Dobrej noviny.
Vstupné je 3,- €. Lístky si môžete zakúpiť už v predpredaji v Sinaj City Hub v Trstenej, aby ste si zaistili
miesto na sedenie. Príďte a nechajte sa inšpirovať príbehmi osobností, ktoré sú pre mnohých vzorom a
povzbudením.
Pôst: vzadu sú pôstne krabičky charity, kde počas pôstu si môžete sporiť nejaké peniaze a potom ich
odovzdať na príslušný účet, a tak pomôcť chudobným.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
1. pôstna nedeľa 10. 3. 2019
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30

+ Anna, Pavlína, Jozef, Jozef a Ján

Štvrtok

Ú

17.00

+ Jozef a Miroslav

Piatok

Z

17.30

Za Z a BP pre rod. Gibas

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Streda

Sobota
Nedeľa
2. pôstna nedeľa

ÚSTIE:
Krížová cesta: pozývame na pobožnosti krížových ciest vo farskom kostole v piatky o 17.45 a v nedele
o 14.00 hod.
ZÁBIEDOVO:
Krížová cesta: pozývame na pobožnosti krížových ciest v piatky o 17.00 a v nedele o 13.30 hod.

www.farnosttrstena.sk

