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24. nedeľa v Cezročnom období 15.09.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč., spom. 

6.00 + Mikuláš, Filoména a deti 

18.15 Za Božiu pomoc a poďak. Márie, 80 r. 

Utorok 

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp. 

6.00 + Mária Hucíková 

18.15 + Matej, Anna a synovia 

Streda 

 

6.00 + z rodiny 

17.00 + Jozef, Terézia a rodičia 

Štvrtok 

Sv. Januára, biskupa a mučeníka, spomienka 

6.00 Za Božiu pomoc Márii, 60 rokov 

18.15 + Anna, Peter 

Piatok 

Sv. Ondreja, kňaza a Pavla a spoloč., mučeníkov, sp. 

6.00 + + Zlatica Dzureková, 1. výročie 

18.15 Poďakovanie za 75 rokov Jána 

Sobota 

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 

6.00 Za B. pomoc Eva Kašťáková, 80 rokov 

15.00 Štefanides – Makýšová (kost. sv. Juraja) 

18.15 + rodiny Letašiovej a Podskočovej 

Nedeľa 

25. nedeľa v Cezročnom období 22.09.2019 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

  

Dnes je výročie biskupskej vysviacky Jozefa Kardinála Tomka. 

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Podľa nového rozpisu: Hugolína Gavloviča, Družstevníkov, Na 

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

 

Myšlienka NPŽ: 

Sedembolestná Panna Mária stála pod krížom na Golgote ako „žena nádeje“. Na kríži videla svojho 

výsmešne korunovaného Syna Ježiša. Napriek všetkej beznádeji však verila, že stále platí Zvestovanie a teda 

Boží odkaz o Ježišovi: jeho kráľovstvu nebude, nebude konca! Posilnime sa Máriiným príkladom, 

vyprosujme si na jej orodovanie nádej: veď Ježiš je konečný a definitívny víťaz. On vedie náš zápas o život, 

o život aj tých najbezbrannejších. 

 

Poďakovanie: 

Pán Boh zaplať! Pánovi Mikulášovi Geburovi, ktorý nám očistil a spriechodnil strešné zvodoy na kostole, 

konzultoval potrebné drobné klampiarske práce a odporúčal postupy na udržiavanie súčasného stavu 

a odvodnenia žľabov na streche kostola svätého Martina.  

Ďakujem aj preto, že svoju odbornú prácu spojenú s lezením po ťažko prístupných plochách venoval ako dar 

Pánovi a nášmu farskému spoločenstvu.  

 

Pozvánka do divadla: 

Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov z Hlohovca Vás pozýva na divadelné predstavenie zo života svätej 

Kataríny Sienskej do Tvrdošína – kina Javor, dňa 21.09.2019 o 16.00 h. Vstupné je dobrovoľné.  

 

Diecézna škola viery: 

Začína sa ďalší ročník výnimočného projektu s dobrou spätnou väzbou v rámci Spišskej diecézy a jej 

dekanátov. Preto vo štvrtok bude prvá prednáška. Prosím a pozývam všetky spoločenstvá, animátorov na 

birmovné prípravy aj rodičov a členov farských rád. Akolytov osobitne, ako aj organistov, lektorov 

a kostolníkov. Členov spevokolov. Miništrantov na účasť v škole viery. Po svätej omši bude 40-minútová 

prednáška a po nej diskusia. Celé stretnutie do hodiny po svätej omši skončí. Podporme podujatie aj 

modlitbou. 
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Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč., spom. 

   

Utorok 

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp. 

Z 17.30 Za Božiu p. prvopr. deťom 

a rodičom. 

Streda 

 

   

Štvrtok 

Sv. Januára, biskupa a mučeníka, spomienka 

U 16.30 Na úmysel celebranta 

 

Piatok 

Sv. Ondreja, kňaza a Pavla a spoloč., mučeníkov, sp. 

Z 17.30 

 

+ František a Ľudovít Kameník 

Sobota 

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 

   

Nedeľa 

25. nedeľa v Cezročnom období 22.09.2019 

U 09.00  

Z 10.30  

 

 

 

Oznamy plus farnosť Trstená 15.09.2019 

 

Púť do Šaštína: 

Sprevádzajme našich pútnikov do Šaštína modlitbami a obetami.  

 

Organová jeseň 2019: 

Začína tohto roku nedeľou 22.09.2019 o 16.00 koncertom majstra Davida de Fiore. 

 

Úmysly na sväté omše: 

Budeme zapisovať v utorok po svätej omši v Trstenej a vo štvrtok v Ústí. V Zábiedove podľa dohody v jeden 

termín. 

 

Štvrtkové adorácie: 

Obnovené začínajú vo štvrtky s úmyslom prosby o pomoc pre rodiny s deťmi vo výchove napriek ťažkým 

podmienkam pre výchovu, s ktorými sa rodičia aj deti stretávajú a ďalej ako odprosovanie za vážne 

nedbalosti a chyby vo výchove zo strany rodičov, ale aj za chyby v rodinnej výchove na generácii rodičov 

týchto detí.  

Každý štvrtok na konci svätej omše bude adorácia Sviatosti Oltárnej spojená s požehnaním. Raz mesačne – 

na prvý štvrtok v mesiaci bude adorácia – vyloženie Sviatosti Oltárnej po večernej svätej omši do 19.30 

s následným požehnaním.  

 

Nedeľné pobožnosti: 
V nedele dnešným dňom pokračujú nedeľné pobožnosti vždy o 14.00. Každú tretiu nedeľu prosím, aby sme 

pobožnosť venovali Božiemu milosrdenstvu.  

 

Návšteva pracovníkov Rádia LUMEN: 

V stredu pri svätej omši vo farskom kostole v Trstenej o 17.00 a po nej našu farnosť navštívia pracovníci 

Rádia LUMEN, s ktorými sa budete môcť porozprávať a položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. 

 

Združenie zázračnej medaily – členstvo: 
Kto by mal záujem stať sa členom Združenia Zázračnej medaily, ktorých úlohou je prijímať kaplnku Panny 

Márie Zázračnej medaily a učiť sa spoločnej modlitbe v rodine, aby nás jej prítomnosť priviedla k Ježišovi, 

aby milosti, ktoré sálajú z jej rúk vyplnili prázdnotu našich sŕdc, aby sme mohli napodobňovať jej čnosti: 

pokoru, poslušnosť, jednoduchosť, lásku a tak žiť vo väčšej jednote. 
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Aby sa vytvorila skupinka, potrebovali by sme doplniť rodiny, ktoré chcú ochotne prijať Pannu Máriu 

prostredníctvom podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Zápis nových členov Združenia 

Zázračnej medaily možný v sakristii farského kostola – zápis organizuje pani Helena Baránková. 

 

 

Trstená 13.09.2019 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák, farár 

 


