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Šiesta nedeľa “cez rok” “A” – 16.02.2020 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Siedmich svätých zakl., ľubovoľná spomienka 

06.00 

18.15 

Na úmysel otca biskupa Štefana 

Za požehnanie ruže Karm. P. Márie 

Utorok 

 

06.00 

18.15 

+ Anna Mešková – 1. výročie 

+ Za zdravie a požehnanie rodiny  

Streda 

 

06.00 

07.00 

18.15 

+Karol 

Za katolícku školu a žiakov 

+ Za požehnanie ruže Sedemb. P. Márie 

Štvrtok 

 

06.00 Na úmysel otca biskupa Štefana 

18.15 + Emília a Milan 

Piatok 

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp. 

06.00 

18.15 

Na úmysel otca biskupa Štefana 

+ Anna Letašiová 

Sobota 

Panny Márie v sobotu 

06.00 

15.00 

Na úmysel otca biskupa Štefana 

Jasiura - Hlaváčiková 

18.15 + Veronika Pallová – 10 rokov s. 

 

Nedeľa 

Siedma nedeľa cez rok “A“ 

7.00  

8.30  

10.30 

14.00 

Za veriacich 

Pobožnosť  

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme: Podľa nového rozpisu: Západ – 1143, 

1144, 1145, 1241, 1317. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Diecézna škola viery: 

Vo štvrtok 20. februára 2020 sa v Trstenej uskutoční piate stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. 

Prednášky sa budú konať na desiatich miestach diecézy, pre našu farnosť je najbližším miestom farský kostol 

sv. Martina. Sv. omša sa začne o 18.15 a po nej bude katechéza. 

Februárová katechéza sa bude týkať 6. a 9. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj 

vhodné knihy s náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte. 

 

Dar na obväzy pre malomocných – poďakovanie: 

Pán Boh zaplať! Za finančnú pomoc pre prípravu obväzov pre malomocných. Je vo výške 575.-€. 

Odovzdávam ju veriacim venujúcim sa príprave a výrobe obväzov.  

 

Úmysly na sväté omše – zapisovanie: 

Budeme zapisovať tento týždeň – v Zábiedove v utorok, v Trstenej v utorok pri večernej svätej omši a v Ústí 

vo štvrtok. Vždy po svätých omšiach. Na mesiace marec a apríl. Pán Boh zaplať!  

 

Príspevky na projekt zastavení krížovej cesty v Trstenej 

Viacerí žiadate o zverejnenie čísla účtu na tento projekt. Ďakujem za záujem o pomoc pri jeho realizácii. 

Zbierka v kostole nebude. Osobitný účet na projekt: SK75 0900 0000 0051 5352 7949. Pán Boh zaplať! 

Priebežne oznamujem sumu na účte: 13800.-€.  

 

 

PROSÍME VÁS... 

Pre opakované nehody na cestách Žilinského kraja s obeťami – chodcami nás polícia prosí o nosenie 

reflexných prvkov pri ceste nielen do kostola. 

 

Účasť na nedeľných svätých omšiach v kaplnke nemocnice je vyhradená pre pacientov a zdravotnícky 

personál. Prosím, aby ste navštívili bohoslužby v našom meste, ktoré sú neďaleko a s pestrou ponukou počtu 

a času. Je to naša prosba aj prosba vedenia nemocnice. Ďakujem.  

 

 



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

 

www.farnosttrstena.sk 

Oznamy plus farnosť Trstená 16.02.2020 

 
Tlačivá pre dve percentá z dane: 
V našich kostoloch sú tlačivá pre darovanie 2% z dane pre Spišskú katolícku charitu, Kňazský seminár, 

Katechetický úrad a Unitas. Unitas je spoločenstvo pre podporu kňazov Spišskej diecézy potrebujúcich pre 

starých a chorých kňazov. 

Pán Boh zaplať! Vám všetkým, ktorí sa rozhodnete pre podporu našich diecéznych inštitúcií.  

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Siedmich svätých zakl., ľubovoľná spomienka 

 

 

  

Utorok 

 

Z 17.30 + Anton a Margita 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

Ú 16.30 + Michal Tondra, kňaz – 5 výročie 

Piatok 

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp. 

Z 17.30 Za Božiu pomoc Martinovi 40 r. 

Sobota 

 

Ú 15.00 Prezbruch - Protušová 

Nedeľa 

Siedma nedeľa cez rok “A“ 

U 09.00  

Z 10.30  

 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák, farár - dekan 

 


