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32. nedeľa v Cezročnom období 10.11.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok. 

6.00 + Vincent 

18.15 + Mária 

Utorok 

Sv. Jozafata, biskupa a mučeníka, spomienka 

6.00 + Ľudmila Revajová – 1. Výročie 

18.15 + Pavol Pekarčík 

Streda 

 

6.00 + Štefan a Mária 

18.15 +  rodičia Irena a Ondrej 

Štvrtok 

 

6.00 + Cyril a Jozefína 

18.15 + Kamil Želežniak 

Piatok 

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi 

06.00 Za Božiu pomoc rodičom 

18.15 Ľudmila a Karol Révayovci 

Sobota 

Sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka 

06.00 + Františka Jančová 

15.00 Klimek  –  Pallová, sv. omša 

16.00 Heretik – Vrábľová, obrad 

18.15 Za Božiu pomoc pre rodinu 

 

Nedeľa 

33. nedeľa v Cezročnom období 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť s eucharistickou adoráciou 

 

Odpustová slávnosť sv. Martina: 

Ďakujem všetkým za liturgickú oslavu nášho svätého patróna. Sv. Martin nech oroduje za všetkých 

Martinov, osobitne prosím za nášho pána kaplána Martina, Božiu pomoc a zdravie pre neho. Za nášho 

kazateľa otca Pavla a jeho misiu. 

 

Svetový deň chudobných: 

Na budúcu nedeľu je 3. SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH: Tento deň ustanovil pápež František 

apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. Touto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo 

podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. V spoločných 

modlitbách veriacich je vhodné pridať prosbu za chudobných, slabých a marginalizovaných a pamätať na 

tento úmysel aj pri eucharistickej adorácii alebo pobožnostiach a iných modlitbách. 

 

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme: Podľa nového rozpisu: Ulice: 1. Mája, 

Štefana Furdeka, SNP, Nová. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Odpust v Ústí – sv. Alžbety Uhorskej: 

V nedeľu 17.11.2019 je slávnosť v Ústí – našej filiálke. Kazateľom bude vdp. Dominik Jamrich, kaplán 

Oravského centra mládeže. 

 

Siedmy ročník Gospel workshopu opäť v Trstenej 

Oravské centrum mládeže organizuje 22. - 24. novembra 2019 v Trstenej trojdňový spevácky gospelový 

workshop. Pozýva zapojiť sa do spoločného zboru všetkých, ktorí majú viac ako 14 rokov a chcú spievať v 

zbore pod vedením britského černošského lektora a vystupovať na verejnom Galakoncerte. Viac informácií je 

na webe www.gospelworkshoptrstena.sk.  

 

 

 

 

 

 

http://www.gospelworkshoptrstena.sk/
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Oznamy plus farnosť Trstená 10.11.2019 
 

 

Birmovanci a svätá omša pre mladých pokračuje: 

Od piatku 08.11.2019 začali sväté omše s tematickými kázňami pre mladých a birmovancov. Pre 

birmovancov je účasť povinná. Večerné sväté omše 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.  

 

Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: 

Srdečne pozývame na celodiecéznu púť pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka dňa 16.11.2019 v Spišskej Kapitule. 
Program púte začne modlitbou posvätného ruženca o 10.00 hodine v katedrále sv. Martina. 

Slávnostným celebrantom a kazateľom pri ďakovnej svätej omši o 10.30 bude emeritný košický 

arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Rádio Lumen prinesie priamy prenos z celej liturgickej slávnosti.  

Po skončení svätej omše sa uskutoční premiéra nového filmu „Vojtaššák – giorni dei barbari“ 

talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho, ktorý bol prezentovaný koncom 

augusta počas Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach. V sakristii kostola sv. Martina je 

zoznam pre zápis na púť autobusom. Zapíšte sa, prosím, po ktorejkoľvek svätej omši.  

 

Pozvánka na kultúrne podujatie: 

Dom kultúry v Námestove pozýva v sobotu 30. novembra a v nedeľu 1. decembra 2019 na muzikálovú 

rozprávku "Legenda o zakliatom meste“, v podaní Divadla Ad1. 

Ide o štvrtý veľkovýpravný muzikál z dielne kresťanských umelcov, ktorí majú na svojom konte 

celoslovensky úspešné muzikály „Farár z (M)ARSU“, „Volajte ma Meggi“ a „Príbeh z Tammiru“.  

Predstavenie plné hudby, tanca, humoru a romantiky v sebe spája ľahkosť rozprávky s tajomstvom 

biblických odkazov. Je preto rovnako príťažlivé pre veľkého i malého diváka. Vstupné je 10€. Predpredaj je 

v Dome kultúry v Námestove. www.ad1divadlo.sk 

 

Zvonenie 11.11.2019 

Zvonenie dňa 11.11. 2019 o 11:11 hod. na počesť ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. 

 

Kurzy prípravy na manželstvo: 

Od dnešného dňa je možné na tomto odkaze https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza prihlásiť 

snúbencov na víkendové kurzy prípravy na manželstvo v rámci našej diecézy. 

 

Godzone Bus: 

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej organizuje 19. novembra 2019 autobus z Oravy 

do Popradu na 11. ročník evanjelizačného turné Godzone. 

Záväzné prihlasovanie je do polnoci 12.11.2019.  

Prihlasovací formulár: https://viac.typeform.com/to/ZtWI80 

 

Výročie Posviacka kostola sv. Martina: 

Budeme sláviť 17.11.2019. Pri všetkých svätých omšiach. Ďakujme Pánovi za milosť Božieho chrámu medzi 

nami. Modlime sa za všetkých bez neho a tých, ktorým chrámy zvalili alebo zničili, či nemajú chrám.  

 

Dušičková oktáva – poďakovanie: 

Ďakujem Vám všetkým za modlitby, svätú spoveď a sväté prijímanie, ktoré ste prijímali a modlili sa za 

vyslobodenie duší z očistca počas uplynulých 8 dní dušičkového obdobia. Hojná účasť na svätých omšiach 

potvrdzuje vieru našich veriacich v posmrtný život. A to je dobré. 

 

 

 

 

http://www.ad1divadlo.sk/
https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza
https://viac.typeform.com/to/ZtWI80
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Katolícka škola – duchovné cvičenia: 

Prosím o modlitby za užitočný priebeh duchovných cvičení v našej katolíckej škole. Po jednotlivých 

ročníkoch sa budú prihovárať, spovedať a duchovne smerovať otcovia Redemptoristi  –  nielen žiakom, ale aj 

učiteľom.  

 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok. 

   

Utorok 

Sv. Jozafata, biskupa a mučeníka, spomienka 

Z 17.30 + Jozef, Anna, Karol 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

U 16.30 + z rodiny Janoviakovej 

Piatok 

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi 

Z 17.30 Veronika a Milan Romaňákovi 

Sobota 

Sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka 

   

Nedeľa 

33. nedeľa v Cezročnom období 

U 09.00  

Z 10.30  

 

 

Odpust v Ústí – sv. Alžbety Uhorskej: 

V nedeľu 17.11.2019 je slávnosť v Ústí – našej filiálke. Kazateľom bude vdp. Dominik Jamrich, kaplán 

Oravského centra mládeže. 

 

 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák, dekan 

 

 


