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20. nedeľa v Cezročnom období 18.08.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

6.00 + Margita, Karol, Etela 

18.15 + Mária 

Utorok 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 

6.00 Za Božiu pomoc synovi vo väzení 

18.15 +  Mária, Štefan a rodičia 

Streda 

Sv. Pia X., pápeža, spomienka 

6.00 Za Božiu pomoc Márii Dullovej 

18.15 + Emília 

Štvrtok 

Panny Márie Kráľovnej, spomienka 

6.00 Za zdravie a Božiu pomoc Anne – 70 r. 

16.00 Kaplnka (Bubeník) + priaznivé 

počasie  

18.15 Za zdravie a Božiu pomoc Dominikovi 

Piatok 

Sv. Ruženy Limskej, ľubovoľná spomienka 

6.00 + Tomáš Dulla 

18.15 + Irena a Jana 

Sobota 

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 

6.00 + Duše v očistci 

15.00 Karas - Lucká 

18.15 Za Oľgu - poďakovanie za 70 r. života, 

zdravie a Božiu pomoc 

Nedeľa 

21. nedeľa v Cezročnom období „cez rok“ 

7.00 Za Božiu pomoc pre Oľgu a Mikuláša 

8.30  

10.30 Za veriacich 

  

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Poddielová + Duklianskych hrdinov. Pán Boh zaplať! - Za 

upratovanie a trpezlivosť. 

 

Stránkové hodiny: 

V duchu ustanovení diecéznej synody Spišskej diecézy a pre lepšie vybavenie administratívnych potrieb 

všetkých pondelkom 19.08.2019 zavádzam na farskom úrade stránkové hodiny: 

1. V pondelok od 10.00 do 11.30 a od 16.00 do 17.30; 

2. V stredu od 10.00 do 11.30. 

Tieto hodiny budem aktualizovať po troch mesiacoch podľa potrieb. 

V každom prípade však vedzte, že: 

1. Sú najmä pre istotu prichádzajúcich ku nám, že nás na fare nájdete. Pokiaľ nebudeme súrne na čas 

neprítomní, čo na dverách budovy farského úradu oznámime výveskou.  

2. Vždy môžete prísť alebo volať na pevnú linku cez deň i vo večerných hodinách: 043/5392004. 

Email: faratrs@orava.sk. Keď budeme prítomní obaja s pánom kaplánom, vybavíme Vás radi 

a ochotne.  

3. Toto usmernenie a hodiny sa netýkajú kostolníkov, organistov a kostolného personálu. 

Myšlienka k pochodu za život na nedeľu 18. augusta 

Nech nás neznechucuje, že niektorí ľudia nesúhlasia s našimi aktivitami na obranu života. Veď sám 

Ježiš v dnešnom evanjeliu predpovedal, že pri jeho hlásaní dôjde nevyhnutne aj ku vzťahovému rozdeleniu, 

ba že aj najbližší príbuzní sa postavia proti sebe. To nie je nič iné ako test. Skúša hĺbku nášho presvedčenia, 

hĺbku a zrelosť našej motivácie angažovať sa za život, aj za ten skrytý život človeka pred narodením. 

 

Cyklopúť: 

Srdečne pozývame všetkých mladých na cyklopúť do Ludźmierza, ktorá sa uskutoční 22.8 - 23.8. spolu s 

prespávačkou v stanoch v Ludźmierzi. Štartujeme o 9:00 ráno z Trstenej spoza fary. Tešiť sa môžete na veľa 

zábavy a bohatý program. Bližšie informácie sú na facebookovej udalosti Cyklopúť Ludźmierz 2019. Tešíme 

sa na vás! 

(Ľuboš Halimovič) 

mailto:faratrs@orava.sk
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Pochod za život: 

Sa uskutoční 22. 9. 2019 v Bratislave. Materiály ako aj informácie o NPzŽ sú dostupné na web stránke: 

www.pochodzazivot.sk. Do pozornosti dávame mobilnú aplikáciu "prolife modlitebník"  

 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Z 17.30 + Anna, Jozef, Vlado 

Streda 

Sv. Pia X., pápeža, spomienka 

   

Štvrtok 

Panny Márie Kráľovnej, spomienka 

Ú 17.30 Na úmysel celebranta 

Piatok 

Sv. Ruženy Limskej, ľubovoľná spomienka 

Z 17.30 Za Božiu pomoc Miroslavovi s rod. 

Sobota 

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 

   

Nedeľa 

21. nedeľa v Cezročnom období „cez rok“ 

Ú 9.00  

Z 10.30  

 

 

http://www.pochodzazivot.sk/

