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

 

www.farnosttrstena.sk 

Druhá nedeľa “cez rok” “A” – 19.01.2020 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

06.00 

18.15 

+ Ján Lonek 

Za požehnanie ruže P. Márie ustavič. p. 

Utorok 

Sv. Agnesy panny a mučenice, spomienka  

06.00 

18.15 

+ Ignác a Apolónia 

+ Mikuláš 

Streda 

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľub. spomienka  

06.00 

07.00 

18.15 

Za nenarodené dieťa 

Katolícka škola – svätá omša 

+ Vincent 

Štvrtok 

 

06.00 Za rodinu 

18.15 + Marián – 17. r. smrti 

Piatok 

Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. C., spomienka 

06.00 + Miroslav Lepáček 

18.15 + Ján a Pánek a nebohí z rodiny  

Sobota 

Obrátenie sv. Pavla apoštola, sviatok  

06.00 Za Božiu pomoc kolektívu tesárov  

18.15 + Johana 

 

Nedeľa 

Tretia nedeľa v ob. “cez rok” – Nedeľa Božieho Slova 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme: Podľa nového rozpisu: Ulice: M. 

Jankolu, Dilonga, Msgr. Trstenského, Pri Kovalinci. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Nedeľa Božieho slova: 

Nasledujúca nedeľa je nedeľou Božieho slova. Slávnostný vstup s evanjeliárom, aj naše modlitby a čítanie 

Božieho slova nech upevnia náš vzťah k Božiemu slovu. 

 

Príprava birmovancov pokračuje: 

Nasledujúci piatok bude vo svätej omši opäť pokračovať prípava birmovancov na prijatie sviatosti, ale aj 

zameranie na polročnú revíziu kvality tejto prípravy... 

 

Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku -  bude zvonček z poslednej 

januárovej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude 

určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše 

katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Použitie 

finančných prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny 

školský úrad. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl. 

 

Duchovné cvičenia pre zasiahnutých potratom: 

V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia 

duchovné cvičenia pre zranených potratom. Dva termíny sa budú týkať tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo 

zavinili umelý potrat. Ďalšie dva termíny pre tých, ktorí si prešli nechceným spontánnym potratom. 

Duchovné cvičenia vedie p. Artur Cierlicky, SAC s tímom. Termíny exercícií: Po umelom potrate: 1) 31.1.-

2.2. 2020, 2) 29.-31. máj 2020. Po spontánnom potrate: 20.-22. marec 

 

Duchovné cvičenia pre učiteľov a katechétov: 
Máme aj pozvánku na duchovné cvičenia pre učiteľov NV, katechétov a katolíckych učiteľov iných 

predmetov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 1.-3.februára 2020 v RFC pri Svätyni Božieho milosrdenstva 

vo farnosti Smižany. 

 

S Karmelitánmi do Svätej zeme: 

V dňoch 16.02. – 24.02.2020 môžete s Karmelitánmi cestovať do Svätej zeme za 705.- €. Podrobnosti 

môžete čítať na výveske alebo na našej virtuálnej stránke. 

Oznam pre veriacich 



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

 

www.farnosttrstena.sk 

Druhá nedeľa “cez rok” “A” – 19.01.2020 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

 

 

  

Utorok 

Sv. Agnesy panny a mučenice, spomienka 

Z 17.30 + dcéra Mária Medvecká a Jozef 

Streda 

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľub. spomienka 

   

Štvrtok 

 

U 16.30 Za požehanie pre rodinu Pokusa 

Piatok 

Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. C., spomienka 

Z 17.30 + rodičia Kubáňovi 

Sobota 

Obrátenie sv. Pavla apoštola, sviatok 

   

Nedeľa 

Tretia nedeľa v ob. “cez rok” – Nedeľa Božieho Slova 

U 09.00  

Z 10.30  

 

Ústie – cesta pre peších a autá: 
Ďakujem Vám šoférom, ohľaduplným ku chodcom pri kostole do Ústia. Pán Boh zaplať!  

 

 

Pán Boh zaplať!  Juraj Spuchľák, farár - dekan 

 


