
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená 

 

www.farnosttrstena.sk 

22. nedeľa v Cezročnom období 01.09.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

6.00 Za B. p. Michalovi s rodinou 

09.30 Prosba k Duchu Svätému – za žiakov 

a učiteľov, vychovávateľov a rodičov. 

18.15 + Ivan 

Utorok 

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sp. 

6.00 + Peter a Mária Kameník 

18.15 Za silu a ochranu ťažko chorých z rod. 

Streda 

 

6.00 + Alojz a Bohumila Pafčugová 

18.15 + Eva a Vladimír Gadzmanovi 

Štvrtok 

Prvý štvrtok v mesiaci 

6.00 + Elena, Ondrej, Mária a Štefan 

18.15 + manželka Helena a rodičia 

Piatok 

Prvý piatok v mesiaci 

6.00 Za B. p. a ochranu deťom s rodinami 

18.15 + z rodiny 

Sobota 

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana 

Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Prvá sobota v mes. 

6.00 Za pokoj a zmierenie 

15.00 Vodička – Kuráňová 

15.00 Koňušík – Šuttyová (kost. sv. Juraja) 

18.15 Za B. p. ruži č. 3 Kráľovnej pokoja 

Nedeľa 

23. nedeľa v Cezročnom období „cez rok“ 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

  

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Ulica 1. mája a bytovky Stred. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie 

a trpezlivosť. 

 

Ochrana stvorenstva: 

V nedeľu 01.09.2019 je Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Vyhlásil ho pápež František.  

V tento deň je aj Deň ústavy Slovenskej republiky. 

 

Fatimská sobota: 

Pobožnosť na Fatimskú sobotu budú viesť učitelia katolíckej školy našej farnosti. 

 

Lektori: 

Stretnutie lektorov bude v pondelok 2. 9. hneď po večernej svätej omši dolu na fare. Prosím všetkých o 

účasť. Zároveň pozývame nových členov na túto službu. 

 

Farská rada: 

Prosím členov farskej rady o stretnutie na 20 minút v utorok po svätej omši na fare. Pán Boh zaplať!  

 

Ružencová pobožnosť: 

Bude v nedeľu 01.09.2019 o 14.00. 

 

Sv. spoveď:  

Denne o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok o 15.00 hod. 

 

Veni Sancte – prosba k Duchu Svätému: 

Pre katolícku školu a jej učiteľov, ale aj pre všetkých, ktorí prídu je svätá omša v pondelok 02.09.2019 

o 09.30.  

Pre všetky školy, všetkých učiteľov a vychovávateľov, tých, ktorí nemôžu prísť doobeda, budeme prosiť 

Ducha Svätého pri večernej svätej omši.  

  



Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená 

 

www.farnosttrstena.sk 

Začiatok školského roka 2019/2020 na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga 

Po dvojmesačnom prázdninovom období sa 2. septembra (v pondelok) pre žiakov opäť otvoria 

školské brány. Všetci žiaci sa stretnú v budove školy pri Oravici o 8:00 so svojimi triednymi učiteľmi a 

spoločne pôjdu na svätú omšu o 9:30 do Kostola sv. Martina.  

Deti z MŠ prídu do škôlky podľa zaradenia (ku Oravici alebo do budovy na Námestí M. R. 

Štefánika) a dohody s pani zástupkyňou Annou Smitkovou (0915 872 405). 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ 

 

Myšlienka na nedeľu 1. septembra k pochodu za život: 
Podmienkou účinnej angažovanosti za Božie veci je pokora všetkých aktivistov za konkrétnu realizáciu 

Božieho kráľovstva na zemi. Pokušiteľ nás zvádza myslieť si, že to len ľudská šikovnosť a mediálna zdatnosť 

sú základom a podmienkou úspechu a vysokej účasti pozvaných. Nie, my nechcime prvé miesta pri stole ani 

uznanie más. Veď všetko stojí a padá na našich modlitbách, obetiach i sebazapreniach smerovaných s 

pokorou k Bohu. Na hlučnú ulicu prídeme s prázdnymi rukami, ak sme predtým v tichom rozhovore s 

Bohom neprosili Pána dejín, aby nás on viedol a on inšpiroval. Pane, na pochode za život kráčaj s nami, buď 

našou silou, napĺňaj nás svojou láskou. 

 

Púť rodín do Krivej: 

Oravské centrum mládeže, farnosť Krivá a Trstená pozývajú na Púť rodín do rodiska bl. sr. Zdenky. 

V nedeľu 8. septembra bude v Krivej pre rodiny s deťmi pripravený program. Začne o 14. hodine svätou 

omšou v kostole spojenou s obnovou manželských sľubov, po ktorej bude požehnanie áut. Pokračovať sa 

bude na ihrisku svedectvom manželov, divadielkom pre deti a ďalším duchovným obohatením a atrakciami. 

 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sp. 

Z 17.30 + Jozef, Terézia a rodičia 

Streda 

 

   

Štvrtok 

Prvý štvrtok v mesiaci 

   

Piatok 

Prvý piatok v mesiaci 
U 

Z 
16.30 

17.30 

Na úmysel celebranta 

Za B. p. za deviatnik z Horného 

konca 

Sobota 

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana 

Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Prvá sobota v mes. 

   

Nedeľa 

23. nedeľa v Cezročnom období „cez rok“ 

Z 08.00  

Ú 9.00  

H 11.00 Hámričky – odpustová slávnosť 

 

 

ÚSTIE:  

Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod.  

 

ZÁBIEDOVO:  

Sv. spoveď: v utorok o 15.00 

 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák 


