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www.farnosttrstena.sk 

Prvá adventná nedeľa - 01.12.2019 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

6.00 + Matej a Veronika  

18.15 Za Božiu pomoc pre rodinu 

Utorok 

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka 

6.00 + Jozef a Anna 

18.15 + Jozef a Margita 

Streda 

Sv. Barbory, panny a mučenice, spomienka 

6.00 + Barbora 

07.00 Katolícka škola – svätá omša 

18.15 + Barbora 

Štvrtok - prvý štvrtok (Nikodémova noc) 

 

6.00 Za Božiu pomoc pre rodinu 

18.15 + Anna a Viktor 

Piatok - prvý piatok 

Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka  

06.00 + František a Anna 

18.15 Za dar viery pre mládež 

Sobota - fatimská sobota 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

06.00 + Ivan a zomrelí z rodiny 

18.15 + Ján Bieľak – 1. výročie 

 

Nedeľa 

Druhá adventná nedeľa 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť s eucharistickou adoráciou 

 

Loretánsky svätý rok: 

Svätý Otec František vyhlásil od nedele 08.12.2019 (slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa 

prekladá kvôli nedeli na pondelok 09.12.2019), Loretánsky svätý rok Panny Márie Kráľovnej a Brány nebies 

do 10.12.2020.  

 

Patiersky list a Božie slovo: 

Na prvú adventnú nedeľu nám posielajú otcovia biskupi pastiersky list s témou Nedele Božieho slova na 

nedeľu 26.01.2020. Je zároveň rok Božieho slova pd dnešnej nedele do 30.09.2020 – do sviatku sv. 

Hieronyma, prekladateľa Svätého písma – 600. výročie jeho smrti.  

 

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme: Podľa nového rozpisu: Ulice: Hybeľ, 

Oravická, Krakovská cesta. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Ukončenie ošetrenia stromov – odvoz konárov – poďakovanie: 

Ďakujem pracovníkom Trstenských technických služieb za odvoz a Urbáru Trstená za spracovanie 

drevného odpadu po opíľovaní stromov.  

 

Svätá spoveď: 

Ku sviatosti zmierenia môžete pristupovať denne v obvyklých časoch pred svätými omšami. Okrem 

toho v stredu, štvrtok a piatok od 15.00 do 18.00. 

V tomto týždni je prvý štvrtok, prvý piatok a prvá sobota.  

Vo štvrtok bude po svätej omši vyložená Sviatosť Oltárna k poklone a Nikodémova noc. 

 

Stretnutie s deťmi pri sviatku sv. Mikuláša: 

Bude v nedeľu po detskej svätej omši, ktorá začína 10.30. 
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Oznamy plus farnosť Trstená 01.12.2019 
 

Panna Mária zázračnej medaily – pobožnosť: 

Na pamiatku zjavenia sa Nepoškvrnenej Panny Márie v kaplnke dcér kresťanskej lásky v Paríži v roku 1830, 

Sv. Otec pápež Lev XIII. dekrétom zo dňa 10. júla 1894, ustanovil zvláštny sviatok každoročne na deň 27. 

novembra pod menom Zjavenia Nepoškvrnenej Panny Zázračnej medaily. 

Aby sme si uctili tento sviatok pozývame Vás na:  

MODLITBOU RADOSTNÉHO RUŽENCA 

dňa 1. 12. 2019 (nedeľa) o 14:00 hod. vo farskom kostole sv. Martina 

Súčasťou pobožnosti bude posvätenie  kaplnky, ktorá bude odovzdaná novej skupinke a bude putovať do 

rodín, ktoré sa nahlásili a boli ochotné prijať Pannu Máriu prostredníctvom podomovej návštevy Panny 

Márie Zázračnej medaily. 

Navštívi nás aj sestrička Antónia z vincentínskej  rodiny, ktorá pôsobila v dome Dcér kresťanskej lásky 

v Paríži – rue de Bac a porozpráva nám o Zázračnej medaile.  

 

Birmovanci a svätá omša pre mladých pokračuje: 

Večerné sväté omše v piatky sú zamerané aj svojím obsahom a homíliami na témy pre prípravu na prijatie 

sviatosti birmovania aj pre tých, ktorí prijali sviatosť birmovania v minulosti. Pre birmovancov zo Zábiedova 

je účasť povinná podľa možností aj v Zábiedove v piatok.  

 

Oznam pre rodičov birmovancov: 

Birmovanci majú po skončení svätej omše v piatok ukončený program prípravy na tento deň, aby vedeli 

rodiča čas príchodu. Svätá omša skončí do 19.30.  

 

Úmysly apoštolátu modlitby na december 2019: 

Evanjelizačný: Aby sa každá štát rozhodol urobiť všetko potrebné pre lepšiu budúcnosť mladých, najmä 

trpiacich.  

Úmysel KBS: Aby narodenie Spasiteľa, ktoré prinieslo radosť celému svetu, zažiarilo v srdciach všetkých 

ľudí a šírilo lásku a pokoj po celom svete.  

 

Šatstvo  - ponuka: 

ZŠ P. O. Hviezdoslava vás pozýva vybrať si ešte šatstvo, ktoré zostalo zo sobotňajšej SWAP burzy. Nájdete 

pekné oblečenie pre deti i dospelých na všedné i slávnostné príležitosti. Šatstvo si môžete prísť vybrať od 

pondelka do piatku /prípadne do minutia šatstva/ v čase od 13:20 do 15:00. 
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Prvá adventná nedeľa - 01.12.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

Františka Xaverského, kňaza, spomienka 

Z 17.30 + Helena Marušťáková 

Streda 

Sv. Barbory, panny a mučenice, spomienka 

   

Štvrtok 

 

   

Piatok- prvý piatok 

Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka 

U 

Z 

16.30 

17.30 

Za Božiu pomoc rodine Berešovej 

Za Božiu pomoc Márii – 60 r. 

Sobota 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

   

Nedeľa 

Druhá adventná nedeľa 

U 09.00  

Z 10.30  

 

 

Svätá spoveď: 

V tomto týždni je prvý štvrtok, prvý piatok a prvá sobota. 

Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť v Zábiedove v utorok od 16.00, v Ústí v piatok od 15.00. 

  

Stretnutie s deťmi pri sviatku sv. Mikuláša: 

Bude v Zábiedove v  nedeľu po nedeľnej svätej omši, ktorá začína 10.30. 

 

 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák, dekan 

 

 

 

  


