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25. nedeľa v Cezročnom období 22.09.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka. 

6.00 Za Božiu pomoc pre Žofiu 

18.15 Za rodiny Jesenských a Chorvátových 

Utorok 

 

6.00 + Ladislav 

18.15 Za B. p. ruži č. 4 Kráľovnej rodiny 

Streda 

 

6.00 + Albín Zbeľa 1. výročie 

18.15 Za B. p. deťom a vnúčatám 

Štvrtok 

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná sp. 

6.00 + Barborka 

18.15 Za B. p. modliacim sa za kňazov a bisk. 

Piatok 

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka. 

6.00 Za B. p. Justíne a deťom s rodinami 

18.15 Za rodinu 

Sobota 

Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka. 

6.00 + Emil 

14.00 Majkut - Gáliková 

14.00 Šroba – Gibaštíková (Zábiedovo) 

16.00 Ďurčák - Mačorová 

18.15 Peter Šifferdecker 

Nedeľa 

26. nedeľa v Cezročnom období  

7.00 Za starostov a primátorov 

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť 

  

Nový akolyta ustanovený dekrétom biskupa: 

Pán Štefan Bača bol 14.09.2019 na sviatok Povýšenia sv. Kríža ustanovený za akolytu. Prosím o modlitby za 

jeho službu. 

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Podľa nového rozpisu: Jilemnického, Nábrežie Ľudovíta Štúra. 

Pán Boh zaplať! -  Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Púť do Šaštína s ružencom: 

Farský úrad a ružencové bratstvo vás srdečne pozýva na 13.púť Ružencových bratstiev do Národnej baziliky 

Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 5.10. 2019. Svätú omšu bude celebrovať náš emeritný otec 

biskup Mons. Andrej Imrich. Program si môžete pozrieť na plagáte a prihlásiť sa môžete v sakristii farského 

kostola alebo na telefónnom čísle ktoré je uvedené na plagátoch. Odchod autobusu bude o 4.30 hod. spoza 

farského kostola.  

 

Hazardné hry v našej farnosti a meste: 

Na základe Petície občanov proti hazardným hrám a hracím automatom, ktorá sa realizovala v meste Trstená 

aj v spolupráci s farským úradom, a po jej prešetrení a prerokovaní mestským zastupiteľstvom, bolo dňa 10. 

septembra 2019 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trstenej schválené Všeobecne záväzné nariadenie 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Trstená. Týmto VZN sa zakazujú všetky hazardné 

hry a hracie automaty na celom území mesta Trstená s účinnosťou od 01. októbra 2019 s tým, že herne 

a kasína, ktoré mali vydané licencie ešte pred účinnosťou VZN svoju činnosť musia postupne ukončiť do r. 

2021.   

Touto cestou ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili petície za pomoc a spoluprácu. 

 

CZŠ: v stredu 25. 9. bude v katolíckej škole svätá omša o 7:00 ráno. 
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Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč., spom. 

   

Utorok 

 

Z 17.30 + Alojz Leginus 

Streda 

 

   

Štvrtok 

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná sp. 

U 16.30 Na úmysel celebranta 

 

Piatok 

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka 

Z 17.30 

 

+ Lea Galčáková, 1. výročie  

Sobota 

Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka. 

Z 14.00 Šroba – Gibaštíková 

Nedeľa 

26. nedeľa v Cezročnom období 22.09.2019 

U 09.00  

Z 10.30  

 

Organová jeseň 2019: 

Pokračuje tohto roku nedeľou 29.09.2019 o 16.00 koncertom v Trstenej. 

 

 

Oznamy plus farnosť Trstená 22.09.2019 
 

Trstenská organová jeseň pokračuje: 

Nedeľa, 29. september 2019, 16.00, Kostol sv. Martina 

ROMAN GRYŃ (trúbka) / Poľsko 

BOGDAN NARLOCH (organ) / Poľsko 

J. Clarke, J. S. Bach, A. Vivaldi, V. Vavilov, F. Chopin, K. Kurpiński 

 

SNP vo svetle nových poznatkov: 

Mesto Trstená aj v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozýva na prednášku s názvom: „75. výročia 

Slovenského národného povstania  a Trstená vo svetle novoobjavených poznatkov“. Prednáška sa uskutoční 

v kinosále Domu kultúry v stredu dňa  25. 9. 2019 o 16,00 hodine. Autorom prednášky je Marek Ďurčo. 

Prednáška prezentuje dejiny nášho mesta v roku 1944 a sústreďuje  sa na historické udalosti Slovenského 

národného povstania tak, ako sa odohrali v konkrétnych dobových súvislostiach v Trstenej. Prednáška je 

postavená predovšetkým na prezentácii doteraz nepublikovaných a nezverejnených nových informácií 

o našom meste, ktoré boli získané predovšetkým archívnym výskumom. Veríme, že táto prednáška bude pre 

Vás hodnotná, pretože jej primárnym cieľom je posilniť historické povedomie našich občanov o našej 

národnej minulosti, z ktorej by sme sa mali vždy poučiť. Tešíme sa na vás! 

 

Katolícke noviny slávia 170 rokov založenia – deň otvorených dverí 

A ten bude pre čitateľov spojený s bohatým a kvalitným kultúrnym programom 28. septembra 2019 

v Bratislave na Kapitulskej ulici. Pozývajú všetkých. 

 

Národný pochod za život: 

Modlime sa za pochod za život s myšlienkou ochrany práva na život každého človeka. Od jeho počatia po 

prirodzený odchod z tohto sveta. Buďme v tom aj príkladom. 

 

Prihlášky na birmovku 2020.  

V utorok a v stredu 24.09.2019 a 25.09.2019 o 19.00 hodine bude na fare prijímacie konanie pre 

birmovancov. Účasť je nutná! Tieto dátumy majú birmovanci aj na prihláške, ktorú si prevzali. Prosím 

o účasť všetkých birmovancov.  
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Poďakovanie za opravu zvodov a ich stav – informácia 

Ďakujem technickým službám a vedeniu mesta za opravu porušeného zvodového spoja na streche farského 

kostola. Po konzultácii s ich pracovníkmi som súhlasil s neskoršími rozsiahlejšími opravami nad severným 

vchodom klampiarom s použitím lešenia. 

Pán Boh zaplať!  

 

Brigáda a oprava plota okolo farskej budovy 

Prosím desiatich chlapov na doobeda a piatich aj poobede od 09.00 ráno a poobede o 13.30 hodine pre 

namontovanie a osadenie drevených častí plota po renovácii.  

Ďakujem Vám vopred za ochotu. 

 

Nedeľňajšie pobožnosti 

Dnešnú nedeľu aj na ďalšiu bude poobede pobožnosť, na ktorú vás srdečne pozývam.  

Je veľmi potrebné, aby sme mali  tieto pobožnosti, pre liturgické prežívanie nedele a v spoločenstve. 

Ďakujem pani kostolníčke za jej ústretovosť.  

 

Nedeľné adorácie pre mužov 

Každý šiesty piatok v našom kostole po večernej svätej omši býva adorácia mužov spojená so spoločným 

duchovným stretnutím v mestskom centre Sinaj. Začíname tento piatok. Viac informácií na stránke 

Facebooku V. I. A. C. 

 

Nedeľné adorácie mladých 

Milosrdenstvo a pokoj nech sú témou týchto stretnutí poslednej nedele v mesiaci – večerná svätá omša 

o 18.15 a po nej adorácia pre mladých. Pozývame na stránku sociálnej siete, ako je uvedené vyššie, ale najmä 

na stretnutie pred Pánom vo Sviatosti Oltárnej. 

 

Trstená 21.09.2019                                                Juraj Spuchľák, farár 

    

 


