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27. nedeľa v Cezročnom období 06.10.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Ružencovej Panny Márie, spomienka. 

6.00 + Pavol a Anna 

09.00 Rekolekcie – za kňazov dekanátu 

18.15 + Martin a Veronika Kubík 

Utorok 

Výročný deň smrti biskupa Pavla Hnilicu (2006) 

6.00 + Pavlína, Etela a rodina 

18.15 Za B. p. ruži č. 7 Panny Márie Karmel. 

Streda 

Sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov mučeníkov, sp. 

6.00 Za dar viery pre členov rodiny 

07.00 Katolícka škola – sv. omša 

18.15 + Štefan a Mária Mišekovci 

Štvrtok 

 

6.00 Za zdravie a oslobodenie 

18.15 Za Božiu pomoc pre rodinu 

Piatok 

Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka 

6.00 Za B. p. Janka, František a Jozef 

18.15 Za syna Martina 

Sobota 

Panny Márie v sobotu 

6.00 + rodičia 

15.00 Pažitný - Kubášková 

18.15 + Elena, Helena Murínová 

Nedeľa 

28. nedeľa v Cezročnom období  

7.00 Za organistov našej farnosti 

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť 

  

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Podľa nového rozpisu: Ulica Mieru, Krátka. Pán Boh zaplať! - Za 

upratovanie a trpezlivosť. 

 

Púť do Šaštína s ružencom - poďakovanie: 

Pán Boh zaplať za púť ružencových bratstiev našej farnosti do Šaštína. Pánu kaplánovi a pani Monike 

Bednárovej za organizáciu a účasť.  

 

Birmovanci a svätá omša pre mladých už začala: 

Od piatku 04.10.2019 začali sväté omše s tematickými kázňami pre mladých a birmovancov. Pre 

birmovancov je účasť povinná. Večerné sväté omše sú zamerané aj svojim 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 vo štvrtok.  

 

Rekolekcie Trstenského dekanátu 

Budú v našej farnosti v pondelok 07.10.2019 a začnú svätou omšou o 09.00 hodine, na ktorú Vás srdečne 

pozývame. 

 

Prosím pre birmovancov o uvoľnenie prvých šiestich lavíc vo všetkých radoch v piatky na svätú omšu. 

 

Ďakujem Mestskému úradu za rekonštrukciu kaplnky na cintoríne pri SAD. 
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Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Hieronyma, kňaza, spomienka. 

   

Utorok 

Výročný deň smrti biskupa Pavla Hnilicu (2006) 

Z 17.30 + Ľudovít a Ján 

Streda 

Sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov mučeníkov, sp. 

   

Štvrtok 

 

U 16.30 Na úmysel celebranta 

 

Piatok 

Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka 

Z 17.30 + Marián Cisárik, 1. výročie 

Sobota 

Panny Márie v sobotu 

   

Nedeľa 

28. nedeľa v Cezročnom období 

U 09.00  

Z 10.30  

 

 

 

Oznamy plus farnosť Trstená 06.10.2019 

 

 

Trstenská organová jeseň pokračuje: 

Nedeľa, 13. október 2019, 16.00, Kostol sv. Martina 

Ďakujem za koncerty organovej jesene. Každý, kto mohol využiť toto obohatenie a využil návštevu koncertu 

v našich sakrálnych priestoroch, iste potvrdí kvalitné hráčske a umelecké vystúpenia. Ďakujem Mestskému 

úradu v Trstenej a jeho pracovníkom a nášmu organistovi pánu Tomášovi Kubicovi za spoluprácu 

a organizáciu podujatia v rámci kostola.  

Na budúcu nedeľu príde koncertovať na dovetok tohtoročnej jesene Zbor pri katedrále sv. Martina 

z Bratislavy.  

 

Snímanie sôch z portálu múru kostola 

Ďakujem pánu Karolovi Djobekovi z Trstenej za milodar práce pri snímaní sôch Panny Márie Škapuliarskej 

a sv. Antona Paduánskeho minulý týždeň na reštaurovanie podľa projektu v spolupráci s Mestským úradom 

v Trstenej reštaurátorom pánom Mikulášom. V jeho dielni budú sochy do budúceho roka pre technologické 

prestávky počas ošetrenia a pre pripravovanú úpravu a odvodnenie.  

 

Požehnanie sochy pri cyklotrase  

13.10.2019 o 14.00 hod bude vysvätenie sochy Panny Márie ružencovej pri cyklotrase z Trstenej do Noweho 

Targu. Z veľkej bolesti, ktorú naša dedina zažila 19.08. 2019, keď sa títo naši bratia vracali domov po ťažkej 

práci v zahraničí a havarovali vzniklo toto krásne dielo. Sľúbila som, že keď sa dozviem kedy bude 

posvätenie tejto Ochrankyne dáme vedieť do Trstenej, lebo manželka zosnulého Karola Katarína spieva v 

Trstenskom zbore a možno na bicykloch ak bude pekne počasie by sa niektorí chceli tejto milej pobožnosti 

zúčastniť. 

 

Október – ružencový mesiac: 

Modlitba posvätného ruženca nech patrí k našej základnej výbave – to konkrétne nech znamená a modlitba 

s mladými ľuďmi v rodinách. Birmovancami a deťmi, ktoré tohto roku boli na prvom svätom prijímaní. 

Všetkým, ktoré z nich dnes boli alebo budú v kostole, ďakujem – najmä ich rodičom. Všetkých prosím 

o modlitbu ruženca. Ružencové spoločenstvá aj v kostole pri nedeľných pobožnostiach. 

Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine. V rehoľnom 

spoločenstve alebo nábožnom združení. Rozjímať o tajomstvách života Pána a vyslovovať tajomstvá podľa 

zaužívaného zvyku.  
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Mimoriadny misijný mesiac: 

Svätý Otec František prosí o modlitby a aktivity v našich spoločenstvách spojené s povedomím misií v Cirkvi 

a ich podpory hmotne aj duchovne.  

 

Zbierka na boj proti hladu 

Vincentská rodina organizuje opäť celoslovenskú zbierku Boj proti hladu pre chudobné krajiny Haiti, 

Honduras, Albánsko, Ukrajinu, Rusko i Slovensko. Môžete ich  podporiť kúpou perníkového srdiečka, ktoré 

budú ponúkané budúcu nedeľu 13.10.2019 v našom farskom kostole po sv. omšiach. Pán Boh zaplať. 

 

Nedeľňajšie pobožnosti 

V nedeľu dnes aj na ďalšiu nedeľu bude pobožnosť poobede, na ktorú Vás srdečne pozývam.  

Myslím si, že je veľmi potrebné, aby sme tieto pobožnosti mali, aby sme liturgicky prežívali aj nedeľu 

a v spoločenstve. Ďakujem pani kostolníčke, že je ústretová.  

 

Zastavme zlo Istanbulu 

V kostole sv. Juraja 13.10.2019 bude sv. omša o 18.15, predtým blok prednášok o 15.30 hodine. Prednášať 

bude d. p. Marián Kuffa, prof. Mikloško ml., p. Erik Zbiňovský. 

 

  

Trstená 05.10.2019                                                          Juraj Spuchľák, farár 


