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

 

www.farnosttrstena.sk 

7. nedeľa v Cezročnom období 24. 2. 2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

6.00 + Ján 

18.15 Za Z a BP členov ruže č. 3 

Utorok 

 

6.00 + Karol a Eugénia 

18.15 Za závislých 

Streda 

 

6.00 + Ľudovít 

18.15 + Mária Révayová (výr.) 

Štvrtok 

 

6.00 Za BP a pomoc pre rodinu 

18.15 Za Z a BP členov ruže č. 4 

Piatok 

Prvý piatok 

6.00 Za deti 

18.15 Za Z a BP členov ruže č. 5 

Sobota 

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

6.00 Za chorých, trpiacich, zomierajúcich 

18.15 + Mária Dilongová 

Nedeľa 

8. nedeľa v Cezročnom období 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Poddielová a Duk. hrdinov, v pondelok o 14.00 hod. 

dobrovoľníci. 

 

Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. 

 

CZŠ: sv. omša v stredu o 7.00 hod. 

 

Prednáška: Mesto Trstená vás srdečne pozýva na prednášku z dejín mesta názvom: Minulosť farského 

Kostola sv. Martina (predtým Panny Márie) vo svetle nových poznatkov a nezvyčajných fotografií. 

Prednáška sa uskutoční v stredu 27. 2. 2019 sa o 16,00 hodine v Kinosále Domu kultúry v Trstenej. Jej 

autorom je Marek Ďurčo. Obsah prednášky z minulosti nášho mesta. Prednáška mapuje historické premeny 

farského Kostola sv. Martina v Trstenej na základe nových poznatkov získaných výskumom 

z cudzojazyčných dokumentov z viacerých archívov ako aj vďaka nových zaujímavým fotografiám, ktoré 

boli poskytnuté občanmi nášho mesta. Cieľom prednášky je objasniť jednotlivé architektonické zmeny na 

farskom kostole v jednotlivých etapách jeho vývoja, pretože farský kostol predstavuje dominantnú sakrálnu 

i kultúrnu pamiatku  nášho mesta. 

 

Výročie: vo štvrtok je výročný deň ukončenia pontifikátu pápeža Benedikta XVI. (2005 – 2013). 

 

Celodenná poklona: bude vo štvrtok v kostolíku. 

 

Sv. spoveď: denne ráno o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok o 15.00 hod. 

 

Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod. 

 

Štúdium: Teologická fakulta Trnavskej  univerzity so sídlom v Bratislave, na Kostolnej ulici, otvára v 

akademickom roku 2018/2019 študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so 

zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom a magisterskom stupni sa 

môžu prihlásiť do 31. marca 2019. Viac informácií nájdete na webstránke tftu.sk. 

 

 

 

 

 



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

 

www.farnosttrstena.sk 

7. nedeľa v Cezročnom období 24. 2. 2019 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

 

Z 17.30 Za BP pre deti a vnúčatá 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

   

Piatok 

Prvý piatok 

Ú 16.30 + Želmíra a Jozef Čierny 

Z 17.30 + Antónia Valeková 

Sobota 

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

   

Nedeľa 

8. nedeľa v Cezročnom období 

Ú 9.00  

Z 10.30  

 

ÚSTIE: 

 

Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod. 

 

 

ZÁBIEDOVO: 

 

Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod. 

 


