Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená
4. pôstna nedeľa 31. 3. 2019
Liturgický prehľad:
Farský kostol sv. Martina:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Nedeľa
5. 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

+ Mária, Jozef a Cecília
Za Z a BP pre deti a vnúčatá
Za Z, pokoj a BP v rodine Janky
+ Miroslav a Štefánia
Za duch. uzdravenie rodičov a BP
Anny a Tomáša
+ Anna (1. výr.)
+ rodičia a súrodenci
+ Jozef Polhorský
+ František
Za uzdravenie Dominika
Za uzdravenie Tomáša a BP pre
matku Ivanu
+ Karol

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 2. skupina, 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.
Sv. spoveď: denne o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok o 15.00 hod.
Výročie: v sobotu je výročný deň smrti sv. Metoda (885).
Požehnanie: v sobotu bude pred Pastoračným centrom Ústie otvorený pamätník obetiam komunizmu
a výstavby priehrady, začne sv. omšou o 10.00 hod.
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
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
4. pôstna nedeľa 31. 3. 2019
Liturgický prehľad:
Filiálky:
Pondelok
Utorok

Z

17.30

+ Jozef, Mária a Ivan

Ú
Z

16.30
17.30

Za Z a BP pre rod. Pokusovú
+ Pavlína, Peter a Anna

Ú
Z

9.00
10.30

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
5. 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.
Požehnanie: v sobotu bude pred Pastoračným centrom Ústie otvorený pamätník obetiam komunizmu
a výstavby priehrady, začne sv. omšou o 10.00 hod.
ZÁBIEDOVO:
Krížová cesta: pozývame na pobožnosti krížových ciest v piatky o 17.00 a v nedele o 13.30 hod.
Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod.

www.farnosttrstena.sk

