Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
2. pôstna nedeľa 17. 3. 2019
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
3. 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

+ rod. a brat Ján
+ Peter Pazúrik
+ Jozef a Mária
+ Jozef Barnas
+ rodičia Terézia a Anton
Za Z a BP pre Petra
+ Marcel
+ Ján a Margita
+ rodičia a brat Pavol
Za ružu č. 2 (Kráľovná anjelov)
Za Z a BP pre vnučku

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: sídl. Západ, 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.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Škola viery: bude pokračovať vo štvrtok večer po sv. omši.
HKR: Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje v termíne od 22. - 24. 3. 2019 v Centre Božieho
milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (pri Svätyni Božieho milosrdenstva) program pre manželské páry
"Manželský návrat /Retorno/". Program je zameraný na rozvíjanie manželskej lásky s hlbším zameraním sa
na Sv. Písmo a jeho odkaz manželským párom. HKR ponúka tento program všetkým, ktorí by mali oň
záujem s možnosťou využiť čas blížiaceho sa pôstneho obdobia na duchovnú obnovu. Potrebné informácie
na prihlásenie nájdete na plagáte v prílohe.
Zbierka: zbierka na charitu činila 1698,20 €. Pán Boh zaplať za milodary.
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
2. pôstna nedeľa 17. 3. 2019
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30

+ Jozef Hlina

Štvrtok

Ú

17.00

+ Vilma Vilkoláková

Piatok

Z

17.30

+ Emília, Adam a Jozef

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
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.
Zbierka: zbierka na charitu činila 196,90 €. Pán Boh zaplať za milodary.
ZÁBIEDOVO:
Krížová cesta: pozývame na pobožnosti krížových ciest v piatky o 17.00 a v nedele o 13.30 hod.

www.farnosttrstena.sk

