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34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa - 24.11.2019 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. sp. 

6.00 + Ján a Irena 

18.15 + Karol 

Utorok 

 

6.00 Za Božiu pomoc pre Máriu 

18.15 Za Božiu p. Andrejovi a Dominikovi 

Streda 

 

6.00 + Martin Zubek 

07.00 Katolícka škola – svätá omša 

18.15 + + z rodiny 

Štvrtok 

 

6.00 + Mária Zubeková 

18.15 Za B. pomoc Márii a jej rodine 

Piatok 

 

06.00 + Eva a Milan 

18.15 + Jozef Briš – 1. výročie 

Sobota 

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok. 

06.00 + Eugen 

18.15 + + z rodiny Kovaľák 

 

Nedeľa 

Prvá adventná nedeľa 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť s eucharistickou adoráciou 

 

Zbierka na charitu: 

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.  

Na misie sme na konci mesiaca októbra poslali z Trstenej: 2490.-, Zábiedovo: 628.-, Ústie: 385.-€. Pán Boh 

zaplať!  

 

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

Bernolákova. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Výročie posviacky kostola sv. Alžbety v Ústí: 

V utorok 26.11.2019 je slávnosť v Ústí – našej filiálke. Výročie posviacky je deň spojený s úplnými 

odpustkami pre návštevníkov chrámu a splnením ostatných podmienok. 

 

Duchovná obnova – katolícka škola 

Vážení rodičia, dňa 26.11.2019 o 16. 30 sa v priestoroch školy ZŠ s MŠ R. Dilonga (pri Oravici) 

uskutoční duchovná obnova pod vedením vdp. J. Bystrianskeho na tému: Každodenný život. 

Všetci ste srdečne pozvaní! 

 

Prerušenie distribúcie elektriny – Trstená: 

„Vaša distribučná spoločnosť naplánovala na 25.11.2019 od 08:00 do 14:30 prerušenie distribúcie elektriny 

na Vašom odbernom mieste z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej 

sústavy  prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. 

V prípade ďalších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk“. 

 

Ukončenie ošetrenia stromov: 

Ďakujem Vám za korektné poukazovanie na potrebné práce okolo kostola a podnety na pastoračnú 

prácu. Aj vďaka tomu pracovníci Lesarbu (za čo im ďakujeme) ukončili ošetrenie stromov. 

V tejto súvislosti Vám ďakujem, že si mnohí neberiete príklad z manipulatívnych techník niektorých 

pri týchto žiadostiach.  
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Oznamy plus farnosť Trstená 24.11.2019 
 

Adventné vence z katolíckej školy: 

Žiaci a učitelia ZŠ s MŠ R. Dilonga spolu s rodičmi pripravujú aj tento rok pre Vás ADVENTNÉ VENCE, 

ktoré posvätíme a dostanete ich na budúci týždeň už na večernej omši v sobotu 30.11. a 1. decembra na 1. 

adventnú nedeľu. Prípadné príspevky (náklady 8€) za adventný veniec sa cez Rodičovský výbor použijú na 

rozvoj vzdelávania žiakov. 

 

Panna Mária zázračnej medaily – pobožnosť: 

Na pamiatku zjavenia sa Nepoškvrnenej Panny Márie v kaplnke dcér kresťanskej lásky v Paríži v roku 1830, 

Sv. Otec pápež Lev XIII. dekrétom zo dňa 10. júla 1894, ustanovil zvláštny sviatok každoročne na deň 27. 

novembra pod menom Zjavenia Nepoškvrnenej Panny Zázračnej medaily. 

Aby sme si uctili tento sviatok pozývame Vás na:  

MODLITBOU RADOSTNÉHO RUŽENCA 

dňa 1. 12. 2019 (nedeľa) o 14:00 hod. vo farskom kostole sv. Martina 

Súčasťou pobožnosti bude posvätenie  kaplnky, ktorá bude odovzdaná novej skupinke a bude putovať do 

rodín, ktoré sa nahlásili a boli ochotné prijať Pannu Máriu prostredníctvom podomovej návštevy Panny 

Márie Zázračnej medaily. 

Navštívi nás aj sestrička  Antónia z vincentínskej  rodiny, ktorá pôsobila v dome Dcér kresťanskej lásky 

v Paríži – rue de Bac a porozpráva nám o Zázračnej medaile.  

 

Birmovanci a svätá omša pre mladých pokračuje: 

Večerné sväté omše v piatky 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.  

 

Stretnutie náhradných rodín: 

Na stretnutie pozývame pestúnske a adoptívne rodiny, profesionálnych rodičov, príbuzných a priateľov 

týchto rodín. Radi privítame aj tých, ktorí prijatie dieťaťa ešte len zvažujú. 

Kvôli lepšiemu organizačnému zabezpečeniu uvítame, ak nám svoju účasť na stretnutí oznámite vopred 

(emailom do 26. 11.2019, aj počet/vek detí). Ďakujeme. Zároveň Vám budeme môcť poslať ďalšie 

informácie. Kontakt: Eva Stanková, +421 902 089 075, eva.stankova@navrat.sk. 

 

Duchovná obnova – katolícka škola 

Vážení rodičia, dňa 26. 11. 2019 o 16. 30 sa v priestoroch školy ZŠ s MŠ R. Dilonga (pri Oravici) 

uskutoční duchovná obnova pod vedením vdp. J. Bystrianskeho na tému: Každodenný život. 

Pozývame. 

 

Pozvánka na SWAP burzu oblečenia ZŠ P. O. Hviezdoslava  

ZŠ P. O. Hviezdoslava vás srdečne pozýva na SWAP burzu oblečenia. SWAP burza sa bude konať v sobotu 

30. 11. 2019 v čase od 9.00 do 15.00 hodiny v budove ZŠ P. O. Hviezdoslava. Uvedomujeme si čoraz väčšiu 

ekologickú záťaž našej zeme a tiež situáciu mnohých rodín a preto organizujeme 1.ročník SWAP burzy 

oblečenia. Nejde však o bežný predaj použitého oblečenia, ale o jeho výmenu či darovanie. Ďakujeme vám 

za podporu! 
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34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa - 24.11.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. sp. 

   

Utorok 

 

U 16.30 + Vendelín Vasek – 1. výročie 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

Z 17.30 + Jozef, Mária, Ivan 

Piatok 

 

Z 17.30 + Ľubomír Kubík – 1. výročie 

Sobota 

Sv. Ondreja apoštola, sviatok. 

   

Nedeľa 

Prvá adventná nedeľa 

U 09.00  

Z 10.30  

 

Zbierka na charitu: 

Dnes je zbierka na charitu.  

Na misie sme na konci mesiaca poslali z Trstenej: 2490.-, Zábiedovo: 628.-, Ústie: 385.-€. Pán Boh zaplať!  

 

Výročie posviacky kostola sv. Alžbety v Ústí: 

V utorok 26.11.2019 je slávnosť v Ústí – našej filiálke. Výročie posviacky je deň spojený s úplnými 

odpustkami pre návštevníkov chrámu a splnením ostatných podmienok. 

 

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. 

 

 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák, dekan 

 

 


