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

 

www.farnosttrstena.sk 

Štvrtá adventná nedeľa - 22.12.2019 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

6.00 + Danka Hrubalová – 1. výročie 

18.15 + Maroš Kupči – 1. výročie 

Utorok 

 

7.00 Za Františka 

24.00  

Streda 

Narodenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok 

7.00  

08.30  

10.30 Za veriacich 

Štvrtok 

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 

7.00  

10.30  

Piatok 

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok 

06.00 + Dušan Klimek 

18.15 Za Božiu pomoc Dagmar s rodinou 

Sobota 

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok 

06.00 + Za Božiu pom. Ladislavovi Kabáčovi 

18.15 + Vladimír a Jana 

 

Nedeľa 

Nedeľa sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

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

mieru, Odbojárov. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Podpora projektu Odrazový mostík – hlasovanie: 

OZ V.I.A.C. v Trstenej  Ďakuje za hlasovanie pre  projekt Odrazový mostík, o ktoré sme vás prosili minulú 

nedeľu a ďakuje za podporu – projekt uspel! 

Nech Pán požehnáva Vašu prácu. 

  

Jasličková pobožnosť:  

Na sviatok Božieho narodenia o 16.00 bude jasličková pobožnosť v našom farskom kostole.  

 

Tristianus: 

Zbor Tristianus bude vystupovať v našom chráme na nedeľu sv. Rodiny o 17.00. 

 

Akadémia katolíckej školy 

Katolícka škola Rudolfa Dilonga vás pozýva na hudobno-dramatické pásmo pod názvom „Svetlo prišlo na 

tento svet!“ Akadémia sa uskutoční dnes o 17.00 hod. v MsKS v Trstenej. V programe vystúpia učitelia 

a žiaci našej školy, speváci zo zboru Alfa a sólista Janko Pallo.  

Príďte sa v tomto predvianočnom čase stíšiť a zamyslieť sa nad pravým posolstvom Vianoc. 

 

Posviacka príbytkov: 

Na Štefana pôjdeme na Ďurdinovú o 14.00 hod., v piatok o 14.00 hod. Východ, v pondelok o 8.00 hod. 

Hrady a Juh, v sobotu o 14.00 hod. Západ a Stred na Silvestra v utorok o 8.00 hod. aj Vyšný breh a Hýbeľ. 

Prosím, ktorí chcete požehnanie príbytkov, aby ste sa zapísali na pulte pri novinách a tlačivách v kostole 

podľa hárkov s menami ulíc alebo sídlisk. Ďakujem. 

 

Nápis na zákaz reklamy v kostole: 

Onedlho pripravíme na dvere kostola stály nápis o vylúčení akejkoľvek letákovej a inej reklamy a propagácie 

v kostole od kolportérov na rešpektovanie oznamu podľa zákona. 

 

Vystúpenie Oravských pútnikov: 

Mužský zbor Oravskí pútnici so svojimi hosťami Vás všetkých srdečne pozýva o 10,00 hod. na pásmo 

Betlehemcov, ktoré sme pre Vás pripravili spojením tradícií betlehemstva z Námestova, Oravskej Polhory, 

Štefanova, Klina, Heľpy a Spiša a na spoločné slávenie sv. omše na sviatok Svätej rodiny. 



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

 

www.farnosttrstena.sk 

Štvrtá adventná nedeľa - 22.12.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

 

U 

Z 
22.00 

24.00 

 

Streda 

Narodenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok 

U 

Z 

09.00 

10.30 

 

Štvrtok 

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 

U 

Z 

09.00 

10.30 

 

Piatok 

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok 

   

Sobota 

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok 

Z 07.30 + Ľudovít a Lýdia Jurčovi 

Nedeľa 

Nedeľa sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa 

U 09.00  

Z 10.30  

 

Ústie – cesta pre peších a autá: 

Vždy a o to viac v zime prosíme ohľaduplnosť ku chodcom. Na ceste pred kostolom neobchádzajte peších 

autami, ale za nimi pomaly ich tempom autom prichádzajte, prosím, na parkovisko. Ďakujem. 

 

Posviacka príbytkov: 

Prosím, ktorí chcete požehnanie príbytkov, aby ste nás niekto v zastúpení rodiny počkali pred príbytkom. 

Ďakujem. 

 

Zbierka na charitu: 

Ústie – 172 €, Zábiedovo 131 €. Pán Boh zaplať! Darcom a podporovateľom. 

 

Pán Boh zaplať! 

 Juraj Spuchľák farár - dekan 

 

 

 


