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

 

www.farnosttrstena.sk 

12. nedeľa v Cezročnom období 23. 6. 2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 

6.00 + Jozef a Jozef 

18.15 + Jozef 

Utorok 

 

6.00 + Peter, Anna, Verona a mama 

18.15 Za závislých 

Streda 

 

6.00 + Jozef 

18.15 + Martin a Anna 

Štvrtok 

 

6.00 + rodičia Jozef, Mária a kňaz Štefan 

18.15 + Eva Voreková (výr.) 

Piatok 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 

6.00 + rodičia Ignác, Veronika a kňaz Matej 

18.15 + Jozef, Johana a ich rodiny 

Sobota 

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný 

sviatok 

7.00 Za BP a pomoc pre Štefana s rodinou 

8.30 + Jozef 

10.30  

Nedeľa 

13. nedeľa v Cezročnom období 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 1. skupina, v pondelok o 14.00 hod. dobrovoľníci. 

 

Pobožnosť: dnes ani do konca prázdnin už nebude. 

 

Zbierka: dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 

 

Koncert: dnes sa o 16:00 vo farskom kostole uskutoční koncert zboru Mária pod názvom "Pod ochranou 

Matky". Všetci ste srdečne pozvaní! 

 

CZŠ: sv. omša v stredu nebude.  

 

Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa v piatok zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za 

zvyčajných podmienok úplné odpustky. Takisto veriaci, ktorý v sobotu zbožne použije nábožné predmety 

požehnané pápežom alebo biskupom a pripojí Vyznanie viery; a aj ten, kto navštívi katedrálny chrám alebo 

baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím. 

 

OCM: Oravské centrum mládeže v spolupráci s partnermi vás srdečne pozýva 27. júna 2019 na benefičný 

koncert štyridsaťčlenného speváckeho zboru Čhavorenge sprevádzaným Českou filharmóniou. Koncert 

začne o 19:00 hod. v Dome kultúry v Námestove. V zbore spievajú deti a mladí ľudia z rómskych osád v 

Čechách a na Slovensku, pre ktoré účasť v zbore je silno motiváciou meniť svoj život. Vstupenky si môžete 

zakúpiť v Sinaj City Hub v Trstenej a v predajni Svetlo v Námestove alebo priamo na mieste. Cena 

vstupenky je 5 €. Vstupné je súčasťou verejnej zbierky na rozvojové programy pre mladých ľudí. Viac 

informácií nájdete na www.ozviac.sk.  

Aj tohto roku pripravilo Oravské centrum mládeže výnimočný Tábor Originál pre mladých ľudí od 13 

do 17 rokov. Tábor bude v termíne 8. - 13. júl 2019 v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou. 

Doterajšia skúsenosť potvrdzuje, že je to nielen čas nových priateľstiev a dobrodružstiev, ale aj vzácny čas 

nového pohľadu na seba, druhých i Boha. Prihlásiť sa je potrebné do 27. júna 2019. Viac informácií i 

prihlášku nájdete na www.aapo.sk. 

 

 

 

 

 

http://www.ozviac.sk/
http://www.aapo.sk/


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

 

www.farnosttrstena.sk 

12. nedeľa v Cezročnom období 23. 6. 2019 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 

   

Utorok 

 

Z 17.30 Za BP rod. Hlinovej 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

   

Piatok 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 

Z 17.30 + Anna Marušťáková 

Sobota 

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok 

Ú 9.00 Za Z a BP pre Máriu a rod. Bažík 

Z 10.30  

Nedeľa 

13. nedeľa v Cezročnom období 

Ú 9.00  

Z 10.30 Slávnosť titulu kostola 

 

 

ÚSTIE: 

 

Pobožnosť: dnes ani do konca prázdnin už vo farskom kostole nebude. 

 

Zbierka: na katolícke masmédiá činila 153,20 €. Pán Boh zaplať za milodary. 

 


