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

 

www.farnosttrstena.sk 

Tretia nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána – 12.01.2020 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

06.00 Za požehnanie ruže P. Márie Kráľovej 

18.15 Za Božiu pomoc rodiny Vlčákovej 

Utorok 

 

06.00 + František a Antónia 

18.15 + Apolónia, Jozef a Ján 

Streda 

 

06.00 + František, Mária, Juraj 

07.00 Katolícka škola – svätá omša 

18.15 + Žofia a Alojz 

Štvrtok 

 

06.00 + Ján Lonek 

18.15 Za požehnanie ruže Lurdskej P. Márie 

Piatok 

Sv. Antona, opáta, spomienka 

06.00 Za Božiu pomoc Margite – 96 r. 

18.15 + Jana a Jozef Marušákovi 

Sobota 

 

06.00 + Ján a Apolónia 

18.15 + Daniel Jankola – prvé výročie 

 

Nedeľa 

Druhá nedeľa v období “cez rok” 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

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

Hraničiarov. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Dar z benefičného koncertu 

Na benefičnom koncerte 6. januára 2020 sa vyzbieralo 2844,50,-eur. Celá suma bola zaslaná na účet 

slovenského projektu v Ugande. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa podieľali na organizácii koncertu i 

príprave pohostenia pre účinkujúcich! 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: https://www.facebook.com/HIAclinic/ " 

 

Duchovné cvičenia pre zasiahnutých potratom: 

V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia 

duchovné cvičenia pre zranených potratom. Dva termíny sa budú týkať tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo 

zavinili umelý potrat. Ďalšie dva termíny pre tých, ktorí si prešli nechceným spontánnym potratom. 

Duchovné cvičenia vedie p. Artur Cierlicky, SAC s tímom. Termíny exercícií: Po umelom potrate: 1) 31.1.-

2.2. 2020, 2) 29.-31. máj 2020. Po spontánnom potrate: 20.-22. marec 

 

Duchovné cvičenia pre učiteľov a katechétov: 
Máme aj pozvánku na duchovné cvičenia pre učiteľov NV, katechétov a katolíckych učiteľov iných 

predmetov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 1.-3.februára 2020 v RFC pri Svätyni Božieho milosrdenstva 

vo farnosti Smižany. 

 

Diecézna škola viery vo štvrtok: 

Vo štvrtok 16. januára 2020 sa v Trstenej vo farskom kostole uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka 

Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 18.15 a po nej bude katechéza. Januárová katechéza sa 

bude týkať 5. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s 

náboženskou tematikou. Príďte na zaujímavé podnety na ducovný život a orientáciu vo viere. 

 

S Karmelitánmi do Svätej zeme: 

V dňoch 16.02. – 24.02.2020 môžete s Karmelitánmi cestovať do Svätej zeme za 705.- €. Podrobnosti 

môžete čítať na výveske alebo na našej virtuálnej stránke. 

 

 

https://www.facebook.com/HIAclinic/


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

 

www.farnosttrstena.sk 

Tretia nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána – 12.01.2020 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

 

 

  

Utorok 

 

Z 17.30 Za živých členov ružencového 

bratstva Najsv. Trojice 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

U 16.30 + Anton Bažík – 20 rokov smrti 

Piatok 

Sv. Antona, opáta, spomienka 

Z 17.30 + Alojz, manžel 

Sobota 

 

   

Nedeľa 

Druhá nedeľa v období “cez rok” 

U 09.00  

Z 10.30  

 

Ústie – cesta pre peších a autá: 
Ďakujem Vám šoférom, ohľaduplným ku chodcom pri kostole do Ústia. Pán Boh zaplať!  

 

Dar z benefičného koncertu v Zábiedove: 

Dňa 29.12.2019 sa konal benefičný koncert v Zábiedove s názvom: “Vtedy sú Vianoce!” Darovali ste 

2770. € na podporu pre chorého Peťka. Pán Boh zaplať!   

 

Vianočný koncert na posledný deň vianočného obdobia: 

Dnes v nedeľu sa v Zábiedove v kostole o 15. hodine uskutoční koncert ľudovej hudby a vianočného 

pásme pre chorých a trpiacich. Všetkých Vás pozývame.  

 

                                                                                                                   Pán Boh zaplať! 

                                                                                                                  Juraj Spuchľák farár - dekan 


