Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
5. veľkonočná nedeľa 19. 5. 2019
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
6. veľkonočná 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

+ Ľudmila a František Lucký
Za BP Mariána Benického
+ Etela
+ Anton a Michal
+ Mikuláš a Margita
+ Terézia Jankolová
+ Anna, Mária a Dušan
Za Z a BP rod. Didekovej
+ Veronika a Matej Vrabček
Poďak. za 50 r. manž.
Za Z a BP Moniky
+ Stanislav, Mária, Jozef

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Poddielová a Duk. hrdinov, v pondelok o 14.00 hod.
dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 15.00 hod. k Božiemu milosrdenstvu.
CVČ: Centrum voľného času a OZ MÁŠA pozývajú všetky rodiny (maminy, ocinov a deti) spoločne osláviť
Deň rodiny. Akcia sa uskutoční dnes 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.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.
Škola viery: bude vo štvrtok po večernej sv. omši.
Modlitby: v piatok je svetový deň modlitieb za cirkev v Číne.
Noc vo veži: Mesto Trstená, farnosť Trstená, Rehoľa menších bratov – Františkánov, ZŠ P.O. Hviezdoslava,
ZŠ s MŠ R. Dilonga, CVČ Trstená, Trstenský mládežnícky parlament a dobrovoľníci vás pozývajú na
podujatie NOC VO VEŽI alebo PRECHÁDZKY HISTÓRIOU VEČERNÉHO MESTA TRSTENÁ, ktoré sa
uskutoční dňa 25. mája 2019 v čase od 19:30 hod. do 22:00 hod. Vstup v organizovaných skupinách každých
30 minút. Tešíme sa na vašu účasť.
Divadlo: Farské ochotnícke divadlo vás pozýva na premiéru divadelnej hry Ferka Urbánka Dobrá bolesť, čo
dá pojesť. Predstavenie bude 26.5.2019 o 18:00 v Dome kultúry. Vstupné je dobrovoľné.
Prednáška: Mesto Trstená v spolupráci s farským úradom v Trstenej Vás srdečne pozýva na prednášku s
názvom: Novoobjavené zaujímavosti zo životných príbehov kňazských a rehoľných osobností mesta Trstená.
Prednáška sa uskutoční v stredu 29. 5. 2019 sa o 16,00 hodine v Kinosále Domu kultúry v Trstenej. Jej
autorom je Marek Ďurčo. Prednáška prináša nové a signifikantné skutočnosti, informácie ako aj významné
míľniky v životných príbehoch kňazských a rehoľných osobností nášho mesta Trstená. Prednáška nadväzuje
na vydaný Lexikón kňazských a rehoľných osobností mesta Trstená a zároveň bude spojená s pútavou
bohatou prezentáciou fotografického materiálu, ktorý vzhľadom na rozsah nemohol byť zakomponovaný do
uvedeného Lexikónu. Súčasťou prednášky bude aj diskusia s občanmi so zámerom získania nových
informácií o týchto osobnostiach. Tešíme sa na Vašu účasť!
www.farnosttrstena.sk
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Kurz: Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a
slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do
podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurz vedie MUDr. František Orlovský
a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: jún, september a november 2019. Miesta a konania kurzu:
Tvrdošín: 1. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke
Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk. Prihlásiť sa je možné do 26. 5. 2019.
Duchovná obnova: Občianské združenie EFFETA, Rímskokatolícky farský úrad v Námestove a Dom
kultúry v Námestove pozývajú na Duchovnú obnovu s pátrom Eliasom Vellom, ktorá sa uskutoční v dňoch
15.-17.júna 2019 v Dome kultúry v Námestove. Hlavnou témou je " Cez Máriu k Ježišovi." Okrem pátra
Vellu, ďalšími prednášajúcimi budú: o. Dušan Hricko, OCD, z Rehole bosých Karmelitánov, pôsobiaci v
Banskej Bystrici, s témou "Hľa, tvoja matka". Ďalej prof. František Trstenský, katolícky kňaz, teológ a
publicista, s témou "Nech sa mi stane podľa Tvojho slova" a o. Ľuboš Václavek MSSCC, rehoľník, katolícky
kňaz najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, s témou "Urobte všetko, čo vám povie môj Syn". Účasť
na programe v Dome kultúry je možná iba po zaregistrovaní sa na kontaktných miestach a to: v predajni
Svetlo v Námestove, Dome kultúry v Námestove v priestoroch Knižnice a predajni Quo vadis
v Trstenej. Vzhľadom k tomu, že je obmedzený počet miest v sále Domu kultúry, je potrebné zaregistrovať
sa čo najskôr. Poplatok za jednu osobu na celú Duchovnú obnovu je 20 €.
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Z

17.30

+ Jozef, Terézia a rodičia

Štvrtok

Ú

17.30

+ z rod. Zondlák

Piatok

Z

17.30

+ manžel Jozef

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Streda

Sobota
Nedeľa
6. veľkonočná nedeľa
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