Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Kvetná nedeľa 14. 4. 2019
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota
Veľkonočná vigília
Nedeľa
Veľkonočná nedeľa

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15

Za Z a BP pre deti a vnúčatá
+ Vladimír a Miroslav
+ Mária a Alojz
+ z rod.
+ Apolónia a Ján Lonek
+ Agneša a František

18.15

+ Ľudmila, Ferdinand Tomčík a deti

15.00
19.45
7.00
8.30
10.30

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Oravická a SNP, v pondelok o 14.00 hod. dobrovoľníci.
Sv. spoveď: dnes od 13.30 do 16.00 hod. Príďte v tomto čase.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod. ZŠ s MŠ R. Dilonga informuje všetkých zákonných zástupcov, že zápis
detí do cirkevnej materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v čase od 15. apríla
do konca mája 2019. Prihlášky si môžete stiahnuť na stránke školy www.zsdilong.sk alebo vyzdvihnúť v MŠ
a vyplnené priniesť do budovy materskej školy na námestí i pri Oravici alebo na riaditeľstvo, každý deň do
16.00 hod. Do materskej školy sa prijímajú deti od 2 rokov.
Úplné odpustky: za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)
možno získať: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok spevom Ctime túto Sviatosť; 2.
za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok; 3. za obnovu krstných sľubov pri
slávení Veľkonočnej vigílie.
Pôst: vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Krížová cesta: pozývame na pobožnosť krížovej cesty v piatok o 11.00 hod.
Výročie: v piatok je výročný deň zvolenia emeritného pápeža Benedikta XVI. (2005). Je to aj výročný deň
smrti pomocného biskupa Mons. Štefana Barnáša (1964).
Adorácia: Pozývame všetkých našich farníkov, farské spoločenstvá na nočné bdenie, pred vyloženou
sviatosťou oltárnou z Veľkého piatku na Bielu sobotu. Bdenie by sme chceli predĺžiť, ako minulý rok až do
rána. Preto je potrebné, zapísať sa na každú hodinu a to najmenej štyria – piati. Zapísať sa treba na
pripravený hárok v strede kostola. V tichej adorácii budeme ďakovať a prosiť za rodiny, kňazov vo farnosti,
a nové kňazské a rehoľné povolania.
Film: Spišské biskupstvo spolu s LUX communication a TV LUX pripravili dokumentárny film o biskupovi
Jánovi Vojtaššákovi (názov filmu VOJTAŠŠÁK). Informujeme vás, že TV LUX bude tento film vysielať
počas veľkonočného Trojdnia: Veľký piatok o 20.05, Biela sobota o 16.00, Veľkonočná nedeľa o 15.45 hod.
Púť: Autobusová doprava PETER DILONG s.r.o. Vás pozýva na púť do Krakova v nedeľu Božieho
milosrdenstva 28. 4. 2019. Program púte je na nástenke. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo na tel. č. 0908
937 268.
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
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok
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Ú
Z
Ú
Z
Ú
Z
Ú
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17.30
17.30
15.00
15.00
19.45
19.45
9.00
10.30

Za Z a BP pre Jozefa (70 r.)

Streda
Štvrtok
Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota
Veľkonočná vigília
Nedeľa
Veľkonočná nedeľa

www.farnosttrstena.sk

