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33. nedeľa v Cezročnom období 17.11.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a. Pavla,  ľ. spom. 

6.00 + Karol a Eugénia 

18.15 + Martin a Anna 

Utorok 

 

6.00 Za B. p. rodine Jemeniakovej, Lisovej 

18.15 Za Božiu pomoc rodine 

Streda 

 

6.00 Za Božiu pomoc rodine a súrodencom 

07.00 Katolícka škola – svätá omša 

18.15 Za obrátenie krstných rodičov 

Štvrtok 

Obetovanie Panny Márie, spomienka. 

6.00 + Eva a Milan Vorek 

18.15 + Juraj 

Piatok 

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka. 

06.00 Za Božiu pomoc pre pút. zo Šaštína 

18.15 + Viktor 

Sobota 

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spom. 

06.00 Za Božiu pomoc pre pút. Z Ludzim. 

18.15 Za Božiu pomoc pre Radovana, Nikolu 

 

Nedeľa 

34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť s eucharistickou adoráciou 

 

Odpustová slávnosť sv. Martina: 

Ďakujem všetkým za liturgickú oslavu nášho svätého patróna. Sv. Martin nech oroduje za všetkých 

Martinov, osobitne prosím za nášho pána kaplána Martina, Božiu pomoc a zdravie pre neho; za nášho 

kazateľa otca Pavla a jeho misiu. 

 

Svetový deň chudobných: 

DNES je 3. SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH: Tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom 

Misericordia et misera v roku 2016. Touto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku 

chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. V spoločných modlitbách veriacich je 

vhodné pridať prosbu za chudobných, slabých a marginalizovaných a pamätať na tento úmysel aj pri 

eucharistickej adorácii alebo pobožnostiach a iných modlitbách. 

 

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

Bytovky Stred. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Siedmy ročník Gospel workshopu opäť v Trstenej 

Oravské centrum mládeže organizuje 22. - 24. novembra 2019 v Trstenej trojdňový spevácky gospelový 

workshop. Pozýva zapojiť sa do spoločného zboru všetkých, ktorí majú viac ako 14 rokov a chcú spievať v 

zbore pod vedením britského černošského lektora a vystupovať na verejnom Galakoncerte. Viac informácií je 

na webe www.gospelworkshoptrstena.sk.  

 

Diecézna škola viery – pokračovanie: 

Vo štvrtok 21. novembra 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 Trstená. 

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

Novembrová katechéza sa bude týkať 4. 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. 

 

 

http://www.gospelworkshoptrstena.sk/
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Oznamy plus farnosť Trstená 17.11.2019 

Výročie Posviacka kostola sv. Martina: 

Dnes slávime 17.11.2019. Pri všetkých svätých omšiach. Ďakujme Pánovi za milosť Božieho chrámu medzi 

nami. Modlime sa za všetkých bez neho a tých, ktorým chrámy zvalili alebo zničili, či nemajú chrám. Máme 

možnosť získať úplné odpustky.  

Birmovanci a svätá omša pre mladých pokračuje: 

Od piatku 08.11.2019 začali sväté omše s tematickými kázňami pre mladých a birmovancov. Pre 

birmovancov je účasť povinná. Večerné sväté omše sú zamerané aj svojím 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 v piatok.  

Pozvánka na kultúrne podujatie: 

Dome Kultúry v Námestove pozýva v sobotu 30. novembra a v nedeľu 1.decembra 2019 na muzikálovú 

rozprávku "Legenda o zakliatom meste“, v podaní Divadla Ad1. 

Ide o štvrtý veľkovýpravný muzikál z dielne kresťanských umelcov, ktorí majú na svojom konte 

celoslovensky úspešné muzikály „Farár z (M)ARSU“, „Volajte ma Meggi“ a „Príbeh z Tammiru“.  

Predstavenie plné hudby, tanca, humoru a romantiky v sebe spája ľahkosť rozprávky s tajomstvom 

biblických odkazov. Je preto rovnako príťažlivé pre veľkého i malého diváka. Vstupné je 10.,€. Predpredaj je 

v Domu kultúry v Námestove. www.ad1divadlo.sk 

Kurzy prípravy na manželstvo: 

Od dnešného dňa je možné na tomto odkaze https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza prihlásiť 

snúbencov na víkendové kurzy prípravy na manželstvo v rámci našej diecézy. 

Godzone Bus: 

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej organizuje 19. novembra 2019 autobus z Oravy 

do Popradu na 11. ročník evanjelizačného turné Godzone. 

Záväzné prihlasovanie je do polnoci 12.11.2019.  

Prihlasovací formulár: https://viac.typeform.com/to/ZtWI80 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a. Pavla,  ľ. Spom. 

   

Utorok 

 

Z 17.30 + Miroslav Dzurík, 1. výročie 

Streda 

 

   

Štvrtok 

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a. Pavla,  ľ. spom 

U 16.30 Za obrátenie Viktora 

Piatok 

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 

Z 17.30 + z rodiny Gibasoveji 

Sobota 

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spom. 

Z 15.00 Za Božiu pomoc Milanovi a 

Veronike 

Nedeľa 
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U 09.00  

Z 10.30  

Odpust v Ústí – sv. Alžbety Uhorskej: 

Dnes je odpustová slávnosť sv. Alžbety Uhorskej – možnosť získať úplné odpustky pre všetkých 

návštevníkov chrámu v Ústí. Nezabudnime na splnenie potrebných podmienok hneď po svätej omši.  

Pán Boh zaplať! Otcovi Dominikovi za homíliu a slávenie svätej omše.  

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák, dekan 

http://www.ad1divadlo.sk/
https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza
https://viac.typeform.com/to/ZtWI80

