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

 

www.farnosttrstena.sk 

Sv. Martina z Tours, biskupa 11. 11. 2018 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka 

6.00 + Jozef a Mária 

18.15 Za deti a manžela 

Utorok 

 

6.00 Za Z a BP pre Eda s rodinou 

18.15 Za pútnikov do Levoče 

Streda 

 

6.00 Za Z a BP rodiny Márie 

18.15 + Pavol a Mária Ježík 

Štvrtok 

 

6.00 + Jozef, Rozália a syn Jozef 

18.15 Poďak. za 40 r. manž. Kamila a Evy 

Piatok 

 

6.00 Za duše v očistci 

18.15 Za Z a BP pre Štefana a Evu 

Sobota 

Výročie posviacky farského kostola, slávnosť 

6.00 Za Z a BP pre Oľgu 

18.15 + Karol 

Nedeľa 

33. nedeľa v cezročnom období 

7.00  

8.30  

10.30  

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Mieru. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci. 

 

Pobožnosť: dnes nebude. 

 

Koncert: dnes vás pozývame na Gospel Galakoncert ako vyvrcholenie celovíkendového Gospel Workshopu. 

Galakoncert bude v Dome kultúry v Trstenej a začne o 18.00 hodine. Všetkých srdečne pozývame aj tohto 

roku zažiť jedinečnú príležitosť gospelových piesní v podaní zboru zloženého zo spevákov z celého 

Slovenska. Vstupné je dobrovoľné. 

 

CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod. 

 

Škola viery: bude pokračovať vo štvrtok večer sv. omšou a prednáškou. 

 

Agapé: V sobotu 17.11.2018 je výročie konsekrácie farského kostola sv. Martina a z toho dôvodu pozývame 

všetkých po večernej sv. omši na malé občerstvenie - agapé, ktoré sa uskutočni v miestnosti dole pod farou. 

Bude to dobrá príležitosť v neformálnej atmosfére posilniť farské povedomie a utužiť vzájomné vzťahy. 

Každá vaša snaha prispieť nejakou malou dobrotou je vítaná. 

 

Vojtaššák: Dňa 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17.11.2018 slávením slávnostnej svätej omše v 

Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup 

Mons. Štefan Sečka o 10.30 hod. Homíliu prednesie HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského 

arcibiskupstva. Pred svätou omšou o 10.00 hod. sa začne modlitba posvätného ruženca. Po svätej omši bude 

nasledovať prezentácia zborníkov: Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20.storočia (zborník z konferencie 

venovanej 140.výročiu narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka, predstaví prof. Róbert Letz) a Umlčaná 

Cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965 (zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Benátkach 

v roku 2016, predstaví HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.) Záujemcovia si môžu obidva zborníky kúpiť. 

 

Duchovná obnova: v kňazskom seminári bude duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a starších, 

ktorá sa uskutoční v dňoch 30.11.2018 - 2.12.2018. Bližšie informácie na ks.kapitula.sk. Prihlasovať sa dá do 

18. novembra. 

 

 

 



Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená 
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32. nedeľa v cezročnom období 11. 11. 2018 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka 

   

Utorok 

 

Z 17.30 Za deti a vnúčatá 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

   

Piatok 

 

Z 17.30 Za + rodičov a starých rodičov 

Sobota 

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, slávnosť 

Ú 9.00 Za Z a BP rod. Bereš 

Nedeľa 

33. nedeľa v cezročnom období 

Ú 9.00  

Z 10.30  

 


