Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
4. veľkonočná nedeľa 12. 5. 2019
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná
spomienka
Utorok
Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Streda
Štvrtok
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok
Sobota
Nedeľa
5. veľkonočná nedeľa

6.00
18.15

Za Z a BP rodín súrodencov
+ Jozef a Mária

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

+ rodičia a súrodenci Schifferdecker
+ Ján, Mária a Veronika
+ Frido Pecho
+ Ondrej a Agáta
+ Mária Repová
Za Z a BP Mirky a Zuzky s rod.
+ sestry a neter
Stas - Stasová
+ Elena a Helena

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Ďurdinová, v pondelok o 14.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
Zbierka: dnes je zbierka na seminár. Na Boží hrob sa vyzbieralo 4047 €. Pán Boh zaplať za milodary.
Terciári: V pondelok 13.5. bude o 14.00 sv. omša v Kaplnke Panny Márie Kráľovnej pod vrškom Bubeník.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Škola viery: pokračuje vo štvrtok večer po sv. omši.
DCM: 18. mája 2019 sa v Poprade organizuje Diecézne stretnutie mládeže Vykroč, na ktoré spišský
diecézny biskup pozýva všetkých mladých Spišskej diecézy. Preto z Oravy organizujeme aj spoločné
autobusy. Predpokladaná výška cestovného je 9,- € a vstupné 1€. Konkrétna trasa bude jasná podľa
prihlásených záujemcov. Záväzne sa prihlásiť môžete do 15. mája 2019 na www.ozviac.sk.
Nácvik: detí na 1. sv. prijímanie bude budúcu nedeľu po detskej sv. omši pred pol dvanástou.
CVČ: Centrum voľného času a OZ MÁŠA pozývajú všetky rodiny (maminy, ocinov a deti) spoločne osláviť
Deň rodiny. Akcia sa uskutoční v nedeľu 19.5. 2019 od 15.00 hod. na Námesti M. R. Šfefánika v Trstenej.
Môžete sa tešiť na aktivity pre celé rodiny, súťaže pre deti, fotenie rodín, maľovanie na tvár, účesy a vizáž
pre maminy, nafukovacie hrady, tanečné vystupenia, ukážky záchranarov, ukážky Karate, fitcross a mnoho
iného. Nebudú chýbať grilované špeciality a čapovaná kofola a každá rodina si odnesie malý darček.
Kniha: farský úrad vydal knihu Lexikón kňazských a rehoľných osobností mesta Trstená. Môžete si ju kúpiť
v sakristii alebo na fare za 5 €. Sú v nich životopisy a fotografie kňazov a rehoľníkov pochádzajúcich z nášho
mesta – v minulosti aj prítomnosti, aj tých, ktorí tu pôsobili a sú tu pochovaní, hoci nepochádzajú z nášho
mesta. Môže to byť aj vhodný darček pre ľudí, ktorí tu už nebývajú, ale majú tu citové väzby.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
4. veľkonočná nedeľa 12. 5. 2019
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná
spomienka
Utorok
Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Streda
Štvrtok
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Piatok

Z

17.30

Za ružu Sv. rodiny

Ú

17.30

+ Milan a Irena

Z

17.30

Za Z a BP rod. Dzurík

Ú
Z

9.00
10.30

Sobota
Nedeľa
5. veľkonočná nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod.
Zbierka: dnes je zbierka na seminár. Na Boží hrob sa vyzbieralo 189,30 €. Pán Boh zaplať za milodary.
Nácvik: detí na 1. sv. prijímanie bude budúcu nedeľu po detskej sv. omši pred pol dvanástou.
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: dnes je zbierka na seminár. Na Boží hrob sa vyzbieralo 689,10 €. Pán Boh zaplať za milodary.

www.farnosttrstena.sk

