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28. nedeľa v Cezročnom období 13.10.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, spomienka. 

6.00 + Jozef, Július, Eva 

18.15 Za Božiu pomoc pre rodinu 

Utorok 

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, sp. 

6.00 + Janka, Viktor 

18.15 + z rodiny Šikiňovej 

Streda 

Sv .Margity Márie Alacoque, panny, ľub. Spomienka 

Sv. Gála, kňaza, ľubovoľná spomienka 

6.00 Za Božiu pomoc rodine Márie 

07.00 Katolícka škola – sv. omša 

18.15 + Ľubomír Kubík 

Štvrtok 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, sp. 

6.00 + Štefan, Jozef, Jozef, Rozália 

18.15 + z rodín Štefankovej a Tomčíkovej 

Piatok 

Sv. Lukáša Evanjelistu, sviatok 

6.00 + Augustín, Štefánia a rodina 

18.15 Za Božiu p. Irene Kudličkovej – 80 r. 

Sobota 

Sv. Pavla z Kríža, ľubovoľná spomienka 

6.00 + Rudolf, Mária, Elena 

18.15 Za Božiu pomoc v rodine 

Nedeľa 

29. nedeľa v Cezročnom období - Misijná nedeľa  

7.00 Za farskú radu našej farnosti 

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť 

  

Zbierka na misie: 

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.  

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Podľa nového rozpisu: Ulica Zápotočná od Brezovice – po pána 

Tuku, Dukelských hrdinov, Podielova. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Diecézna škola viery: 

Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v Trstenej uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. 

Prednášky sa budú konať na desiatich miestach diecézy, pre našu farnosť je najbližším miestom to naše. Sv. 

omša sa začne o 18.15 a po nej bude katechéza. 

Októbrová katechéza sa bude týkať 2. a 3. Božieho prikázania. 

Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte. 

 

Birmovanci a svätá omša pre mladých už začala: 

Od piatku 04.10.2019 začali sväté omše s tematickými kázňami pre mladých a birmovancov. Pre 

birmovancov je účasť povinná. Večerné sväté omše sú zamerané aj svojim 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 vo štvrtok.  
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Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, spomienka. 

   

Utorok 

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, sp. 

Z 17.30 + Marián Cisárik 

Streda 

Sv .Margity Márie Alacoque, panny, ľub. Spomienka 

Sv. Gála, kňaza, ľubovoľná spomienka 

   

Štvrtok 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, sp. 

U 16.30 + Anton Bažík a + rod. Bažíkovej, 

Hublerovej 

 

Piatok 

Sv. Lukáša Evanjelistu, sviatok 

Z 17.30 + Stanislav a Róbert 

Sobota 

Sv. Pavla z Kríža, ľubovoľná spomienka 

   

Nedeľa 

29. nedeľa v Cezročnom období – Misijná nedeľa 

U 09.00  

Z 10.30  

 

 

Oznamy plus farnosť Trstená 13.10.2019 

Adorácia za rodiny 

16. októbra  2019  (od 8. 00 do 20. 00) bude v kaplnke našej katolíckej školy priestor na stíšenie a 

modlitbu za naše rodiny a rodiny celého Slovenska.  

Adorácia bude prebiehať pod záštitou hnutia Familiae Locum – Rodinkovo, n. o., ktoré už od januára 

2019 oslovuje jednotlivé školy a farnosti, aby prijali výzvu modliť sa za rodiny. 

Ďakujeme rodičom, ktorí sa už teraz prihlásili na modlitbu a zároveň povzbudzujeme všetkých 

veriacich, aby v prípade záujmu prišli v ktoromkoľvek čase do kaplnky a pripojili sa k modlitbám za rodiny 

našej farnosti a Slovenska. 

Viac informácií nájdete na: www.adoraciarodin.sk 

Milión detí sa modlí ruženec 

Vo štvrtok 17. 10. 2019 ráno o 7,45 hodine sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi z našej katolíckej školy budú 

modliť posvätný ruženec  vo farskom Kostole sv. Martina v Trstenej v rámci prebiehajúcej výzvy Milión detí 

sa modlí ruženec. Pozývame všetkých veriacich, rodičov, starých rodičov, mládež i ostatných na modlitbu 

tejto mariánskej modlitby.  

Modlitba s deťmi v Zábiedove: 

20. októbra 2019, v nedeľu bude v Zábiedove o 13:30 ružencová pobožnosť spojená s aktivitou milión deti sa 

modlí ruženec, ktorú v rámci mimoriadneho misijného mesiaca vyhlásil sv. otec, pápež František. Pozývame 

všetkých ľudí, hlavne deti, aby sa aj takýmto spôsobom zapojili do tejto modlitby v spojení so všetkými 

deťmi na celej zemi.  

Mimoriadny misijný mesiac: 

Svätý Otec František prosí o modlitby a aktivity v našich spoločenstvách spojené s povedomím misií v Cirkvi 

a ich podpory hmotne aj duchovne.  

http://www.adoraciarodin.sk/
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Zbierka na boj proti hladu 

Vincentská rodina organizuje opäť celoslovenskú zbierku Boj proti hladu pre chudobné krajiny Haiti, 

Honduras, Albánsko, Ukrajinu, Rusko i Slovensko. Môžete ich  podporiť kúpou perníkového srdiečka, ktoré 

budú ponúkané túto nedeľu 13.10.2019 v našom farskom kostole po sv. omšiach. Pán Boh zaplať. 

Nedeľňajšie pobožnosti 

V nedeľu dnes aj na ďalšiu nedeľu bude pobožnosť poobede, na ktorú Vás srdečne pozývam.  

Myslím si, že je veľmi potrebné, aby sme tieto pobožnosti mali, aby sme liturgicky prežívali aj nedeľu 

a v spoločenstve. Ďakujem pani kostolníčke, že je ústretová.  

Zastavme zlo Istanbulu 

V kostole sv. Juraja dnes 13.10.2019 bude sv. omša o 18.15, predtým blok prednášok o 15.30 hodine. 

Prednášať bude d. p. Marián Kuffa, prof. Mikloško ml., p. Erik Zbiňovský. 

 

Zbierka na misijnú nedeľu 

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť 

obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh 

zaplať. 

 

Trstená 12.10.2019                                                      Juraj Spuchľák, farár 

 


