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

 

www.farnosttrstena.sk 

3. veľkonočná nedeľa 5. 5. 2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

6.00 + Alexej Radecký (výr.) 

18.15 + Barbora 

Utorok 

 

6.00 + Štefan a Mária 

18.15 + Jozef Zábeľ 

Streda 

 

6.00 + František a Mária Révaj 

18.15 Za Z a BP rod. Bieľakovej 

Štvrtok 

 

6.00 Za rodinu 

18.15 Za ružu Škap. PM 

Piatok 

 

6.00 Za Z a BP Martina 

16.00 Rosito - Staňáková 

18.15 + Emília a Gustáv 

Sobota 

 

6.00 + Milan a Žofia 

15.00 Trnkus – Maslíková 

16.00 Zoššák - Rončáková 

18.15 + Anna Schifferdeckerová 

Nedeľa 

4. veľkonočná nedeľa 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 2. skupina, v pondelok o 14.00 hod. dobrovoľníci. 

Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. sv. ruženec. Poprosím o stretnutie rodičov detí na 1. sv. prijímanie po 

pobožnosti. 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania: začína dnes. Vo štvrtok bude adorácia obetovaná za duchovné 

povolania. Za nábožnú účasť možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. 

Koncert: pozývame vás dnes o 18.00 hod. na Benefičný koncert pod názvom Spojme sily pre dvojročného 

Samka Jašurku z Trstenej, ktorý potrebuje pomoc. Vystúpia Martin Husovský, Juraj Hnilica, Slávka 

Tkáčová, Anka Repková, Spod Budína.  

Rekolekcie: v pondelok sú v Ústí rekolekcie oravských kňazov za účasti biskupa. Pozývame vás na sv. omšu 

o 9.00 hod. 

Lektori: stretnutie lektorov bude v pondelok 6.5. hneď po večernej sv. omši dole na fare. Prosím všetkých o 

účasť. 

CZŠ: sv. omša v stredu nebude.  

Púť: autobusová doprava PETER DILONG s.r.o. Vás pozýva na Jarnú púť do Turzovky 08.05.2019. Bližšie 

informácie na nástenke. Prihlásiť sa môžete v sakristii. 

Manjackal: nadačný fond Credo a dekanát Brezno vás pozývajú na duchovnú obnovu s indickým 

misionárom, katolíckym kňazom Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 10. – 12. mája v Aréne Brezno. 

Všetky informácie a registrácie nájdete na www.otecjames.cz. 

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. 

DCM: 18. mája 2019 sa v Poprade  organizuje Diecézne stretnutie mládeže Vykroč, na ktoré spišský 

diecézny biskup pozýva všetkých mladých Spišskej diecézy. Preto z Oravy organizujeme aj spoločné 

autobusy.  Predpokladaná výška cestovného je 9,- € a vstupné 1€. Konkrétna trasa bude jasná podľa 

prihlásených záujemcov. Záväzne sa prihlásiť môžete do 15. mája 2019 na www.ozviac.sk. 

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. 

 

 

 

 

http://www.ozviac.sk/
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3. veľkonočná nedeľa 5. 5. 2019 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

 

Z 17.30 + Miroslav a Viera 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

Ú 17.30 + z rod. Janoviak 

Piatok 

 

Z 17.30 Za deviatnik z dolného konca 

Sobota 

 

   

Nedeľa 

4. veľkonočná nedeľa 

Ú 9.00  

Z 10.30  

 

 

ÚSTIE: 

 

Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod. sv. ruženec. Poprosím o stretnutie rodičov detí na 1. sv. 

prijímanie po pobožnosti. 

 

 

 


