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Tretia adventná nedeľa „Radujte sa!“ - 15.12.2019 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

6.00 Za Božiu p. manž. Ľubošovi a Erike 

18.15 + Štefan 

Utorok 

 

6.00 + Sofia Štrbová 

18.15 + z rodiny  

Streda 

 

6.00 Za Božiu pomoc rodine 

18.15 + Miroslav Benický – nedožitých 50 r- 

Štvrtok 

 

6.00  

18.15 Za Božiu pomoc deťom 

Piatok 

 

06.00 + Jozef – nedožitých 80 r. 

18.15 + Karol Revay – 1. výr. smrti 

Sobota 

 

06.00 + Za Božiu pomoc rodine 

18.15 + Vincent Šurina 

 

Nedeľa 

Štvrtá adventná nedeľa 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

18.15 Svätá omša s Fantiškánmi 

 

Eucharistická adorácia – celodenná: 

V stredu 18.12.2019 bude vo farskom kostole sv. Martina celodenná adorácia Sviatosti Oltárnej so začiatkom 

po svätej omši ráno o 06.00 a bude končiť pred svätou omšou o 17.45. 

 

Spovedanie pred Vianocami: 

V Trstenej v nedeľu 22.12.2019 od 13.30 do 16.30. Potom bude sv. omša. Budú spovedať kňazi celého 

dekanátu. V ten istý čas budeme vysluhovať sviatosť zmierenia aj v Ústí.  

V Zábiedove bude spoločná svätá spoveď v stredu 18.12.2019 od 15.00 do 17.00 h. 

 

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

Pod stráňou. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Betlehemské svetlo – rozvážanie po domácnostiach: 

Ako po iné roky aj tohto roku prídu skauti a prinesú vám Betlehemské svetlo. Nateraz je možné zapísať sa 

v sakristii nášho kostola, ktorí chcete, aby vám Betlehemské svetlo priniesli.  

 

Vianočná akadémia katolíckej školy: 

Pozýva všetkých záujemcov s možnosťou sa zúčastniť do Domu kultúry v Trstenej 22.12.2019  17.00. 

Podpora rodín: 

Vianočné trhy – dnes v nedeľu si môžete po každej svätej omši za dobrovoľný príspevok zobrať darčekový 

predmet, ktorý bol vyrobený na adventných dielňach. Peniaze získané z vianočných trhov budú venované 

sociálne slabším rodinám v našej farnosti.  

 

Birmovanci a svätá omša pre mladých -  Budeme pokračovať po Novom roku.  

 

 

Oznamy plus farnosť Trstená 15.12.2019 
 

Podpora projektu Odrazový mostík – hlasovanie: 

OZ V.I.A.C. v Trstenej  vás prosí o pomoc pri hlasovaní. Projekt Odrazový mostík, ktorý chce 

pomôcť  deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa dostal medzi 6 projektov, z ktorých 

prvé budú finančne podporené. Cieľom je doučovanie detí, zakúpenie metodických pomôcok, ktoré im budú 
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pomáhať pri čítaní, písaní či počítaní a workshopy pre rodičov, aby vedeli ako so svojimi deťmi pracovať a 

motivovať ich. 

Tento projekt môžete podporiť svojim hlasom. Spôsob akým sa dá hlasovať nájdete na našom Facebooku OZ 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Vopred vám ďakujeme za váš čas.   

 

Kristus žije – polročný kalendár: 

OZ V.I.A.C. v Trstenej pripravilo polročný kalendár Christus Vivit (Kristus Žije). Stolový kalendár na 6 

mesiacov, inšpirovaný exhortáciou o mladých, ktorú vydal pápež František. V kalendári sú myšlienky na 

každý deň, týždenné výzvy a iné aktivity na zamyslenie, ku ktorým vás kalendár bude každý deň viesť. 

Kalendár je možné objednať si on-line na webovej stránke www.ozviac.sk alebo cez Facebook OZ V.I.A.C.- 

Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Jeho kúpou podporíte Oravské centrum mládeže. Ak chcete mať 

kalendár doma do Vianoc, je potrebné objednať si ho najneskôr do 18.12.2019, 12.00.  O druhej časti 

kalendára vás budeme informovať počas roka 2020.  

 

Spovedanie pred Vianocami 2019: 

Utorok 17. 12. Liesek 
Čimhová 
Oravský Biely Potok, Huty, Podbiel  

13:30 - 15:30 
14:00 - 16:00 
Podľa dohody 

Streda 18. 12. Brezovica 14:30-16:30 

  Habovka 14:00-16:30 

  Štefanov nad Oravou 15:00 - 17:00 

  Zábiedovo 15:00 - 17:00 

Štvrtok 19. 12. Zuberec 14:30 - 17:00 

  Hladovka 14:30 - 16:30 

  Suchá Hora 14:30 - 17:00 

Piatok 20. 12. Nižná a Zem. Dedina 11:00 - 13:00 a 14:30 – 16:30  

  Vitanová 14:00 - 16:00 

Sobota 21. 12. Tvrdošín 9:00 - 12:00 a 13:30 - 15:00 

Nedeľa 22. 12. Trstená 13:30 - 16:30 
 

 

Tretia adventná nedeľa „Radujte sa!“ - 15.12.2019 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

 

   

Streda 

 

Z 18.00 Za Božiu pomoc Anne – 50 r. 

Štvrtok 

 

U 16.30 Za B. p. pre deti, vnúč. a pravnúč. 

Piatok 

 

Z 17.30 + Silvia 

Sobota 

 

   

Nedeľa 

Štvrtá adventná nedeľa 

U 09.00  

Z 10.30  

 

Spovedanie pred Vianocami: 

Ústie:  v nedeľu 22.12.2019 od 13.30 do 16.30.  

Zábiedovo: spoločná svätá spoveď bude v stredu 18.12.2019 od 15.00 do 17.00 h. 

http://www.ozviac.sk/
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Ústie – cesta pre peších a autá: 

Vždy hlavne v zime prosíme ohľaduplnosť ku chodcom. Na ceste pred kostolom neobchádzajte peších 

autami, ale pomaly za nimi ich tempom autom prichádzajte, prosím, na parkovisko. Ďakujem. 

 

 

 

 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák, farár - dekan 

 

 

 


