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

 

www.farnosttrstena.sk 

Piata nedeľa “cez rok” “A” – 09.02.2020 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Školastiky, panny, ľubovoľná spomienka 

06.00 

18.15 

+ Anton 

+ Mária a Štefan 

Utorok 

Panny Márie Lurdskej – 28. Svetový deň chorých 

06.00 

18.15 

+ Ľudovít a Angelika 

Za zdr. a pož. Adelke a Dušankovi 

Streda 

 

06.00 

07.00 

18.15 

Za živých a zosn. členov SSV 

Za katolícku školu a žiakov 

+ + z rodiny Šuhajovej 

Štvrtok 

 

06.00 Za živých a zosn. členov br. Najsv. Troj 

18.15 + Valika Kubíková – 1. v. 

Piatok 

Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, bisk., patr. Európy 

06.00 

18.15 

Za zdravie a Božiu pomoc Jane 

Za zdravie a pož. Ruže Kr. rodiny 

Sobota 

Panny Márie v sobotu 

06.00 Za zdravie a Božiu p. Františka a rodiny 

18.15 Za požehnanie krstných detí 

 

Nedeľa 

Šiesta nedeľa cez rok “A“ 

7.00  

8.30  

10.30 

14.00 

Za veriacich 

Pobožnosť  

 

V utorok budeme vyslovovať Sviatosť pomazania chorým vo svätej omši: 

Prosím, aby sa na prijatie sviatosti pripravil každý svätou spoveďou. Prijať sviatosť môže každý, kto ju 

neprijal viac než jeden rok a cíti sa slabý pre vek nad 60 rokov alebo chorý. Tiež ju môže prijať človek s 

potvrdenou vážnou diagnózou.  

 

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!  

 

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

1140, 1141, 1142. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Poďakovanie za menšie technické úpravy: 

Vo farskom kostole v Trstenej bol doladení ozvučovací systém a dodaný mikrofón pred sedes a organistu. 

V Zábiedove a v Ústí sa takéto zmeny pripravujú, bola vykonaná obhliadka a príprava na doladenie 

a výmenu. 

Oprava kamery vo farskom kostole sv. Martina je dokončená. Ďakujem veľmi pekne pán Čaklošovi 

staršiemu a mladšiemu za opravu a organizáciu. V budúcnosti bude potrebné urobiť ešte komplexné riešenie 

zobrazovania textov a svätyne – v prípade potreby. Prosím o pripomienky.    

 

PROSÍME VÁS... 

Pre opakované nehody na cestách Žilinského kraja s obeťami – chodcami, nás polícia prosí o nosenie 

reflexných prvkov pri ceste nielen do kostola. 

 

Duchovná obnova v Ústí 

Oravské centrum mládeže v Ústí nad Priehradou organizuje 14 - 16. februára duchovnú obnovu o 

hľadaní Božieho zámeru v našom živote: Učiteľ, kde bývaš? Cena je 35 €. Obnovu vedie duchovný otec 

Branislav Kožuch. Viac o prihlasovaní do 11.02.2020 na stránke OZ viac. 
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Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Školastiky, panny, ľubovoľná spomienka 

 

 

  

Utorok 

Panny Márie Lurdskej – 28. Svetový deň chorých 

Z 17.30 Za požehnanie Ľudovíta 87 rokov 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

Ú 16.30 + Florián a Milka Olešovi 

Piatok 

Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, bisk., patr. Európy 

Z 17.30 + Terézia, Jozef a brat Jozef 

Sobota 

 

   

Nedeľa 

Šiesta nedeľa cez rok “A“ 

U 09.00  

Z 10.30  

 

 

Pán Boh zaplať!                                                                                                                    

                                                                                                                   Juraj Spuchľák farár - dekan 


