Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
7. veľkonočná nedeľa 13. 5. 2018
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Utorok
Streda
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého, 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

+ Alojz Gibas
Za Z rodiny
Za Z a BP pre Zdenku s rodinou
Poďakovanie za dar manželstva
Za Z a pokoj v rodine Hlina
+ Mária a Štefan
Za duše v očistci
+ Rastislav Kubík
Za Z a BP detí a ich rodín
Za Z rodiny
+ z rod. Kovalik
Kakačka - Ondrušová
Za Z a BP rodín Jozefa a Mariána

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: birmovancov. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci.
Zbierka: dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
Pobožnosť: dnes pobožnosť o 14.00 hod., poprosím o účasť detí na 1. sv. prijímanie.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom
kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
Púť: Pozývame Vás putovať po stopách blahoslavených Zdenky Schelingovej a Titusa Zemana v piatok
18.5. do Podunajských Biskupic, Vajnor a Trnavy. Prihlásiť sa môžete v sakristii. TV LUX pozýva na púť do
Šaštína z príležitosti 10 výročia svojej existencie. Púť sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 v Šaštíne. Presný
program nájdete na plagáte.
CVČ: Centrum voľného času a OZ MÁŠA pozývajú všetky rodiny (maminy, ocinov a deti) spoločne osláviť
Deň rodiny. Akcia sa uskutoční v piatok 18.5. od 15.00 hod. v CVČ Trstená. Môžete sa tešiť na aktivity pre
celé rodiny, súťaže pre deti, prednášku pre rodičov, fotenie rodín, účesy a vizáž pre maminy, nafukovací
hrad, barmanskú show a mnoho ďalšieho. Nebudú chýbať grilované špeciality, zákusky a čapovaná kofola.
Odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve hymnu Príď, Stvoriteľ na slávnosť Zoslania Ducha
Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
Birmovka: na budúcu nedeľu sa bude vysluhovať sviatosť birmovania pri sv. omši o 10.30 hod. Prosím, aby
ste nechali kostol voľný pre birmovancov a ich rodiny, využite iné sv. omše.
Letný farský tábor: aj tento rok sme počas letných prázdnin pre deti od 6 do 12 rokov pripravili farský
tábor. Tento rok budú deti ubytované v Hrabušiciach. Odtiaľ budú chodiť na výlety do Slovenského raja, do
Važeckej jaskyne, na Spišský hrad, do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho sú pre deti pripravené rôzne
vedomostné a športové súťaže. Cena tábora je 100 €. V tejto cene je zahrnuté ubytovanie, 5x denne strava,
pitný režim a spomínané výlety. Cestovať budeme väčšinou vlakom, preto je pre deti potrebné vybaviť
preukaz na bezplatnú prepravu najneskôr do 20 júla. Tábor sa bude konať 30. júla - 4. augusta. Ak chcete
svoje deti na tábor prihlásiť, môžete tak urobiť na fare po každej sv. omši vo všedné dni. Pri prihlásení je
potrebné zaplatiť zálohu 20 €. Zvyšné peniaze môžete uhradiť aj v splátkach do 27. júla.
Kniha: na predaj je kniha Františka Trstenského ako čítať Sväté Písmo. V sakristii za 2 €.

www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
7. veľkonočná nedeľa 13. 5. 2018
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Utorok

Z 17.30 + Ľudovít

Streda
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Štvrtok

Ú 17.30 + Karol

Piatok

Z 17.30 + z rod. Makan

Sobota

Z 15.00 Diežka - Žaludeková

Nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Ú
Z

9.00
7.30

ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes pobožnosť vo farskom kostole o 14.00 hod., poprosím o účasť detí na 1. sv. prijímanie.
Zbierka: na seminár činila 152,40 €. Pán Boh zaplať za milodary.

www.farnosttrstena.sk

