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Druhá adventná nedeľa - 08.12.2019 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - slávnosť 

6.00  

10.30 Školská 

18.15  

Utorok 

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej – ľub. sp. 

6.00 + Karol a Eugénia 

18.15 + za duše v očistci 

Streda 

Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka 

6.00 + Ervín a Katarína 

18.15 + Žofia a Jozef 

Štvrtok 

 

6.00 Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá 

18.15 + z rodiny Galecký 

Piatok 

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 

06.00 + Peter Ragala 

18.15 Za Božiu pomoc a zdravie Silvie s rod. 

Sobota 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

06.00 + Miroslav Lepáček – 30. deň smrti 

18.15 + František a ostatní z rodiny 

 

Nedeľa 

Tretia adventná nedeľa 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť s eucharistickou adoráciou 

 

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme podľa nového rozpisu ulice: 

Mládežnícka, Oslobodenia. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Poďakovanie za organizáciu a pomoc pri sviatku sv. Mikuláša: 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli na pomoc deťom a mládeži pri príležitosti sviatku sv. 

Mikuláša a stretli sa v škôlkach, školách celej farnosti a v kostole pri katechéze. 

 

Zápis úmyslov na sväté omše: 

V stredu po svätej omši o 18.15 budeme zapisovať úmysly na sväté omše na mesiace január a február 

2020. Prosím, aby ste najprv pozapisovali po jednom úmysle a podľa voľného miesta aj ďalšie. Pán 

Boh zaplať! 

 

Betlehemské svetlo – roznášanie do domácností:  

Ako po iné roky aj tohto roku skauti z Trstenej prinesú Betlehemské svetlo do domácností. O termíne 

a príchode vás budeme včas informovať. Ktorí máte záujem, prosím, zapíšte sa v sakristii nášho 

kostola. Nech sa páči! 

 

Bazár oblečenia, obuvi a hračiek za symbolické ceny v kultúrnom dome:  

Dobrovoľníci z občianskeho združenia Z lásky k deťom vás v nedeľu 15. decembra v čase od  

9 - 17h. pozývajú na "charitatívny bazár oblečenia, obuvi a hračiek za symbolické ceny" do 

kultúrneho domu v Trstenej. Výtažkom z predaja prispejú Andrejkovi na rehabilitaciu, ktorá je 

nenahraditeľnou súčasťou liečby detí postihnutých detskou mozgovou obrnou. Príďte nás podporiť!   

 

Oznamy plus farnosť Trstená 08.12.2019 
 

Tvorivé dielne pre charitné diela: 

Tvorivé dielne a vianočné trhy - Počas tohto týždňa budú v našej farnosti prebiehať tvorivé dielne, na 

ktorých sa budú vyrábať a baliť drobné darčekové predmety. Tieto predmety si budete môcť vziať za 

dobrovoľný príspevok v nedeľu 15.12. po každej sv. omši. Svojim príspevkom podporíte sociálne slabé 

rodiny v našej farnosti. Tvorivé dielne budú v pondelok, štvrtok a piatok v ZŠ P. O. Hviezdoslava (mestská 

škola) v čase od 14:00 do 18:00 a v sobotu budú v tom istom čase dole na fare.   
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Pomoc sociálne slabším rodinám: 

Trstenský mládežnícky parlament a mesto Trstená organizujú zbierku drogérie, školských potrieb, 

hygienických potrieb a spotrebného materiálu pre sociálne slabšie rodiny z Trstenej. Svoje dary môžete 

priniesť v nedeľu 15.12.2019 do kostola sv. Martina a odovzdať ich pred alebo po sv. omšiach v bočnej 

kaplnke Panny Márie. Skutočné Vianoce sú o darovaní tým, ktorí to potrebujú najviac. Minulý rok sa vďaka 

vašej štedrosti pomohlo tridsiatim rodinám v Trstenej. Všetkým darcom ďakujeme. 

 

Projekt krížovej cesty farnosti Trstená: 

Farnosť Trstená v spolupráci s mestom Trstená plánuje v nasledujúcich rokoch zrealizovať výstavbu krížovej 

cesty smerom na Bubeník. Pred realizáciou tohto diela môžete na jednom zastavení v kostolnom dvore vidieť 

ako budú jednotlivé zastavenia vyzerať. Zastavení bude 15 a budú vyrobené aj technikou mozaiky. Pred pár 

mesiacmi - v septembri na Povýšenie kríža - bolo oznámené stretnutie v našom kostole s možnosťou 

pripomienkovať tento zámer s účasťou kňaza Dona Camilla a architekta projektu - na ktorom ste sa viacerí 

zúčastnili. O projekte je informovaný a dal súhlas na jeho realizáciu Spišský biskup Mons. Štefan Sečka.  

Výroba jedného zastavenia trvá umelcom približne dva mesiace a spolu s osadením v pomerne náročnom 

teréne stojí približne 10 tisíc eur. Farnosť Trstená plánuje v budúcom roku vyhlásiť zbierku na jednotlivé 

zastavenia, do ktorej sa budete môcť zapojiť, či už ako jednotlivci, rodina alebo firma. Veríme, že sa nám 

spoločnými silami podarí toto dielo úspešne zrealizovať a výsledok bude slúžiť na oslavu nášho nebeského 

Otca. O zbierke a spôsobe akým môžete prispieť, vás budeme informovať v novom roku. Zároveň prosíme o 

vaše modlitby na tento úmysel. 

Na základe predchádzajúcej konzultácie s členmi farskej rady bude možné na projekt prispievať mimo 

riadneho chodu farnosti.   

 

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 končia v piatok sv. omšu vždy 19.30.h, po jej skončení neprebieha iný program na prípravu 

prijatia sviatosti! Zároveň upozorňujeme, že posledná tohtoročná prípravná sv. omša je 13.12.2019. Ďalšie 

birmovanecké sv. omše budú až v januári 2020. 

 

Relikvie sv Vincneta de Paul na Orave: 

Ružomberok - 10.12. Mútne - 11.12. Dolný Kubín - 12.12. Lokca - 13.12. 

Námestovo - 14.12. Bližší program na webe. 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - slávnosť 

   

Utorok 

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej – ľub. sp. 

Z 17.30 Za Božiu pomoc a zdravie rodiny 

Streda 

Sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka 

   

Štvrtok 

 

U 16.30 + dieťa a odpustenie hriechov 

Piatok 

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 

Z 17.30 + Jozef Hlina 

Sobota 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

   

Nedeľa 

Tretia adventná nedeľa 

U 09.00  

Z 10.30  
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ZÁBIEDOVO:  

 

Zápis úmyslov na sväté omše: 

V utorok po svätej omši o 17.30 v Zábiedove a vo štvrtok po svätej omši o 16.30 v Ústí budeme 

zapisovať úmysly na sväté omše na mesiace január a február 2020. Prosím, aby ste najprv 

pozapisovali po jednom úmysle a podľa voľného miesta aj ďalšie. Pán Boh zaplať! 

 

ÚSTIE: 

 

Ústie – cesta pre peších a autá: 

Vždy a o to viac v zime prosíme ohľaduplnosť ku chodcom. Na ceste pred kostolom neobchádzajte peších 

autami, ale prosím, pomaly ich tempom za nimi prichádzajte autom na parkovisko. Ďakujem. 

 

 

 

 

 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák, dekan 

 

 

 


