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7. veľkonočná nedeľa 2. 6. 2019 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 

6.00 Za BP Petra 

18.15 + Valika a Peter 

Utorok 

 

6.00 + Štefan Planieta 

18.15 + Pavlína, Ján a Jozef 

Streda 

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 

6.00 + Oľga a Štefan 

18.15 + Agnesa a Mária 

Štvrtok 

 

6.00 + Ľudovít a Magdaléna 

18.15 + Margita a Mikuláš Šuhaj 

Piatok 

Prvý piatok 

6.00 Za Z a BP rodičov a svokrovcov 

18.15 + rodičia 

Sobota 

 

6.00 + Juraj 

18.15 Za BP Juraja 

Nedeľa 

Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. 1. mája a bytovky Stred, v pondelok o 14.00 hod. 

dobrovoľníci. 

 

Zbierka: dnes je zbierka na katolícke masmédiá.  

 

Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. 

 

Lektori: stretnutie lektorov bude v pondelok hneď po večernej sv. omši dole na fare. Prosím všetkých o 

účasť. 

 

Letné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah sú prosby za jednotu 

kresťanov alebo za duchovné povolania. 

 

CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod.  

 

Sv. spoveď: denne o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok o 15.00 hod. 

 

Zdravotníci: v sobotu 8. júna je 4. ročník Celoslovenskej púte zdravotníkov, ktorá sa uskutoční na Starých 

Horách. Podrobnejšie na plagáte. Deň pred púťou zdravotníkov (7.6.2019) sa uskutoční v Banskej Bystrici 

Bioetická konferencia organizovaná Subkomisiou pre bioetiku. Podrobnejšie informácie a registráciu na 

konferenciu nájdete na stránke https://bioetika.kbs.sk/. 

 

Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve hymnu Príď, Stvoriteľ na slávnosť Zoslania 

Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 

 

1. sv. prijímanie: bude v nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. Prosím nechať voľný spodok kostola pre deti 

a príbuzných. V sobotu bude spoveď len pre deti o 11.00 hod., ostatní sa vyspovedajte počas týždňa. 

 

Púť: Ružencové bratstvo a farský úrad vás pozývajú  dňa 22. júna 2019 na púť do skalného sanktuária 

Božieho milosrdenstva na hore Butkov-Ladce.  V ten deň sa tam uskutoční aj stretnutie Rodiny 

Nepoškvrnenej. Bohatý program si môžete prečítať na plagátoch, ktoré sú na nástenkách. Zapísať sa je 

potrebné v sakristii farského kostola alebo na uvedenom tel. č. 

 

 

 

https://bioetika.kbs.sk/
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Petícia: Môžeme pozorovať, že vo viacerých mestách na Slovensku bol zakázaný hazard, ktorý má 

mnohokrát negatívne dopady na spoločnosť a závislosť na hazardných hrách dostala do ťažkostí viacero 

slovenských rodín. K zákazu hazardu sa pripojilo aj viacero miest a obcí na Orave, a preto v poslednej dobe 

sa začali tieto podniky rozširovať práve v Trstenej. Z tohto dôvodu sa skupina občanov rozhodla riešiť túto 

nepríjemnú situáciu zbieraním podpisov pod Petíciu proti hazardným hrám a hracím automatom. Zákon 

o hazardných hrách nariaďuje, že zakázať hazardné hry je možné len na základe petície, ktorú podpíše 30% 

obyvateľov nad 18 rokov. Bez tejto petície nie je možné zakázať hazard v meste Trstená. Preto vás všetkých 

občanov Trstenej starších ako 18 rokov chceme poprosiť o podpísanie petície, ktorá sa nachádza v strede 

kostola. Takto rýchlo a jednoducho môžete vyjadriť podporu zákazu hazardu v Trstenej. Ak by ste mali 

záujem aj pomôcť pri vyzbieraní ďalších podpisov, tak vám môžeme poslať podpisový hárok mailom. 

Záujem treba napísať na mailovú adresu lubomirsahul@gmail.com. Ďakujeme za pomoc! 

 

 

Liturgický prehľad: 

Filiílky: 

Pondelok 

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, 

spomienka 

   

Utorok 

 

Z 17.30 + Matej a Anna Kubáň 

Streda 

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 

   

Štvrtok 

 

   

Piatok 

Prvý piatok 

Ú 16.30 + dekan Tondra 

Z 17.30 + Peter a Veronika Gibaštík 

Sobota 

 

   

Nedeľa 

Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť 

Ú 9.00  

Z 10.30  

 

ÚSTIE: 

 

Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod. 

 

Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod. 

 

1. sv. prijímanie: bude v nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. Prosím nechať voľný spodok kostola pre deti 

a príbuzných. V sobotu bude spoveď len pre deti o 11.00 hod., ostatní sa vyspovedajte počas týždňa. 

 

ZÁBIEDOVO: 

 

Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod. 
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