Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Veľkonočná nedeľa 21. 4. 2019
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho milosrdenstva

7.00
8.30
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
14.00
15.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ z rodiny
+ Paulína
+ Apolónia a Ignác
+ Milan Štrbáň
Za Z a BP Ľudmily a Štefana
Za Z a BP rodiny
+ Jozef Schultz
+ Štefan
+ Dušan Meliško (výr.)
Skoruša – Zbojová
Jesenský – Michalisková
+ Jozef Polhorský

Za veriacich

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Mieru, v utorok o 14.00 hod. dobrovoľníci.
CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 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. 4. 5. poriada farnosť púť Rádia Lumen do Krakova. Prihlásiť sa môžete u M. Schifferdeckerovej.
Úplné odpustky: pre seba alebo pre duše v očistci za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca) možno získať na budúcu nedeľu nábožným uctením obrazu Božieho
milosrdenstva v kostole a pomodlením sa Verím v Boha a Modlitbu Pána a pridaním nábožného vzdychu
vzývajúceho Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti).
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.
Pomocná ruka: bol zriadený pri farnosti fond Pomocná ruka, prispieva sa dobrovoľne zaslaním peňazí na
farský účet (SK46 0900 0000 0000 5418 0174, VS 2016) alebo v hotovosti a je určený pre sociálne slabšie
rodiny.
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.
Dotazník: Komisia kultúry mesta Trstená prosí všetkých Trstenčanov o vyplnenie 5-minútového dotazníka o
kultúre a podujatiach v meste, ktorý nájdete v najnovšom Trstenskom hlase. Chceme poznať váš názor a vaše
nápady. Dotazník môžete vhodiť do krabice v strede kostola. Ďakujeme.
www.farnosttrstena.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
Veľkonočná nedeľa 21. 4. 2019
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok

Ú
Z

9.00
10.30

Za Z a BP rod. Kocúr a Balek
Za Z a BP a poďak. za 50 r. Vierky

Z

17.30

+ z rod. Gibas

Ú
Z

9.00
10.30

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva
ÚSTIE:
Pomocná ruka: bol zriadený pri farnosti fond Pomocná ruka, prispieva sa dobrovoľne zaslaním peňazí na
farský účet (SK46 0900 0000 0000 5418 0174, VS 2016) alebo v hotovosti a je určený pre sociálne slabšie
rodiny.
Dotazník: Komisia kultúry mesta Trstená prosí všetkých Trstenčanov o vyplnenie 5-minútového dotazníka o
kultúre a podujatiach v meste, ktorý nájdete v najnovšom Trstenskom hlase. Chceme poznať váš názor a vaše
nápady. Dotazník môžete vhodiť do krabice v strede farského kostola. Ďakujeme.

www.farnosttrstena.sk

