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29. nedeľa v Cezročnom období 20.10.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

6.00 + Jozef, rodičia, svokrovci a rodina 

18.15 + Patrik Djobek 

Utorok 

Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka 

6.00 + Edita – 2. výročie 

18.15 + Marián 

Streda 

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka 

6.00 Za Božiu pomoc pre rodinu 

07.00 Katolícka škola – sv. omša 

18.15 Za Božiu pomoc v rodine 

Štvrtok 

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spom. 

Výročný deň smrti Kardinála Jána Korca (2015) 

6.00 + Agnesa a František 

18.15 + Ľudmila a Ferdinand Tomčík a deti – 

80 rokov 

Piatok 

Výročie posviacky katedr. chrámu sv. Martina, sviatok 

6.00 + Ján a Pavlína 

18.15 Za zdravie Martin Pakos – 80 rokov. 

Sobota 

Panny Márie v sobotu 

6.00 + Za B. p. a poďakovanie za 50 rokov 

15.00 Kubica – Gočálová 

16.00 Dojčák – Kolejáková (obrad) 

18.15 Za B. p. ruži č. 6 Sedemb. Panny Márie 

Nedeľa 

30. nedeľa v Cezročnom období 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť 

  

Misijná nedeľa: 

Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v 

Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a  chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.  

Modlime sa za misijného ducha misionárov, ale aj za seba samých.  

 

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

Požiarnikov, Železničiarov. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Birmovanci a svätá omša pre mladých pokračuje: 

Od piatku 04.10.2019 začali sväté omše s tematickými kázňami pre mladých a birmovancov. Pre 

birmovancov je účasť povinná. Večerné sväté omše sú zamerané aj svojim 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 ako náhradná.  

 

ZMENA ČASU:  

O týždeň, v noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 

hodinu stredoeurópskeho času. 

 

Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: 

Srdečne pozývame na celodiecéznu púť pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka dňa 16.11.2019 v Spišskej Kapitule. 

Program púte začne modlitbou posvätného ruženca o 10.00 hodine v katedrále sv. Martina. 

Slávnostným celebrantom a kazateľom pri ďakovnej svätej omši o 10.30 bude emeritný košický 

arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. 

Rádio Lumen prinesie priamy prenos z celej liturgickej slávnosti. 

Po skončení svätej omše sa uskutoční premiéra nového filmu „Vojtaššák – giorni dei barbari“ 

talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho, ktorý bol prezentovaný koncom 

augusta počas Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach. 
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29. nedeľa v Cezročnom období 20.10.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka 

Z 17.30 + Vincent a jeho rodičia 

Streda 

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka 

   

Štvrtok 

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spom. 

Výročný deň smrti Kardinála Jána Korca (2015) 

U 16.30 + Pavol Zaťko 

 

Piatok 

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina, 

sviatok 

Z 17.30 + Martin Mišek 

Sobota 

Panny Márie v sobotu 

   

Nedeľa 

30. nedeľa v Cezročnom období 

U 09.00  

Z 10.30  

 

 
Oznamy plus farnosť Trstená 20.10.2019 

Duchovná obnova pre rodičov 

Pozývame rodičov žiakov Základnej školy s materskou školou R. Dilonga na 1. duchovnú obnovu, ktorá sa 

uskutoční 22. 10. 2019 o 16.30 v budove školy pri Oravici. Obnovu bude viesť vdp. Ján Bystriansky, ktorý je 

poverený pastoráciou manželstiev a rodín v Spišskej diecéze. Témou duchovnej obnovy bude 

KOMUNIKÁCIA. 

 

Mimoriadny misijný mesiac: 

Svätý Otec František prosí o modlitby a aktivity v našich spoločenstvách spojené s povedomím misií v Cirkvi 

a ich podpory hmotne aj duchovne.  

 

Zbierka na boj proti hladu 

Z celej farnosti Trstená sme dali 1910.-€. Pán Boh zaplať! 

 

Nedeľňajšie pobožnosti 

V nedeľu dnes aj na ďalšiu nedeľu bude pobožnosť poobede, na ktorú Vás srdečne pozývam.  

Myslím si, že je veľmi potrebné, aby sme tieto pobožnosti mali, aby sme liturgicky prežívali aj nedeľu 

a v spoločenstve. Ďakujem pani kostolníčke, že je ústretová.  

 

Poďakovanie: 

Pán Boh zaplať! Za doplnenie technologickej vybavenosti prenosovej techniky na prezentáciu vo farskom 

kostole. Dvom bohuznámym mužom a ostatným pomocníkom. Ďakujem aj za práce na výmene konzol 

a osadení nových obrazoviek na chóre farského kostola. Za upratanie lístia okolo kostola. Ďakujem aj mestu 

za logistiku pri jeho odvoze.  

 

Trstená 17.10.2019                                                        Juraj Spuchľák, farár 

 


