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Štvrtá nedeľa “cez rok” “A” – 02.02.2020 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spom. 

06.00 

18.15 

+ Justína, Jána a Milan 

+ za rodičov a súrodencov 

Utorok 

 

06.00 

18.15 

+ Veronika a Ján 

+ Veronika a František a súrodenci 

Streda 

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka 

06.00 

07.00 

18.15 

+ Anna a Viktor 

Za katolícku školu a žiakov 

+ Jozef Moniak 

Štvrtok 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

Prvý štvrtok v mesiaci 

06.00 Za Božiu p. Jennifer, Mária a Jakub 

18.15 Za zdravie a Božiu pomoc rodine 

Piatok 

Prvý piatok v mesiaci 

06.00 

18.15 

+ Ján a rodičia 

+ za rodičov a manželov 

Sobota 

Šiesty svetový deň modlitby a povedomia 

v obchodovaní s ľuďmi 

06.00 + Karol 

18.15 Za požehnanie ruže Kráľovnej anjelov 

 

Nedeľa 

Piata nedeľa cez rok “A“ 

7.00  

8.30  

10.30 

14.00 

Za veriacich 

Pobožnosť  

 

V pondelok bude požehnanie hrdiel pri každej svätej omši: 

Tradičné požehnanie na sviatok sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.  

 

Zvonček – dar na katolícke školy: 

Minulú nedeľu sme darovali: Trstená 1484,20. Zábiedovo 232,60. Ústie 180,0. Františkáni 350,0. Celkom: 

2246,80 €. Pán Boh zaplať! Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl. 

 

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej 

Viacerí žiadate o zverejnenie čísla účtu na tento projekt. Ďakujem za záujem o pomoc pri jeho realizácii. 

Zbierka v kostole nebude. Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať!  

 

Stretnutie lektorov 

Stretnutie lektorov bude v pondelok 3.2. hneď po večernej sv. omši dolu na fare. Prosím všetkých o účasť. 

 

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme: Podľa nového rozpisu: Ulice: Západ – 

1057, 1058, 1139. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Zbierka na Vianoce – pomoc pre rodiny: 

Ďakujem vám za ochotu a štedrosť, ktorú ste tejto zbierke venovali. Darovali ste 1069,5 eura. 

 

Spovedanie na prvý piatok: 

Tento týždeň budeme spovedať,  okrem spovede pred svätými omšami, aj v stredu, štvrtok, a piatok, 

vždy od 15:30. 

Oznamy plus farnosť Trstená 02.02.2020 
 
Modlitbový deň ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov 

Modlitbový deň ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov sa uskutoční v sobotu 15. februára 2020 v 

Mestskej hale na Klokočine v Nitre. Slávnostnej svätej omši bude predsedať Mons. Viliam Judák, Nitriansky 

biskup. Kontaktné osoby, program, ktorý začína od 8:30, svätá omša o 16.00, slávnosť zasvätenia sa srdcu 

Panny Márie po svätej omši je programe na nástenkách. 
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Svetový deň zasväteného života – dvadsiaty štvrtý 

Vyhlásil ho pápež sv. Ján Pavol II. V roku 1997. 

Modlitbe za duchovné povolania.  

 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spom.  

 

 

  

Utorok 

 

Z 17.30 + Jozef a syn Jozef 

Streda 

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka 

   

Štvrtok 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

Prvý štvrtok v mesiaci 

   

Piatok 

Prvý piatok v mesiaci  

Ú 

Z 

16.30 

17.30 

+ Vilma a Juraj Lenda 

+ Amália, Viktor a Janka 

Sobota 

Šiesty svetový deň modlitby a povedomia v 

obchodovaní s ľuďmi 

   

Nedeľa 

Piata nedeľa cez rok “A“ 

U 09.00  

Z 10.30  

 

Zvonček – dar na katolícke školy: 

Minulú nedeľu sme darovali: Trstená 1484,20. Zábiedovo 232,60. Ústie 180,0. Františkáni 350,0. 

Celkom: 2246,80 €. Pán Boh zaplať! Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych 

škôl. 

 

Spovedanie na prvý piatok: 

V utorok sa môžete vyspovedať v Zábiedove utorok budeme spovedať v Zábiedove od 15.30. 

V pondelok bude návšteva chorých so Sviatosťou Oltárnou od 10.00 v Zábiedove. 

V piatok budeme spovedať v Ústí od 15.30. 

 

 

 

Pán Boh zaplať!  Juraj Spuchľák, farár - dekan 

 


