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Tretia nedeľa “cez rok” “A” – 26.01.2020 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka 

06.00 

18.15 

+ Jozef 

+ Ivan a Stanislava 

Utorok 

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, sp. 

06.00 

18.15 

+ Johana 

Za Božiu pomoc Jozefovi s rodinou 

Streda 

 

06.00 

18.15 

+ Anton a Margita 

+ Za Božiu pomoc Tiborovi 

Štvrtok 

 

06.00 + Zuzka 

18.15 Za rodinu s súrodencov 

Piatok 

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 

06.00 

10.30 

+ Terézia a Ján 

Za katolícku školu a žiakov 

18.15 Za Božiu pomoc Janke 

Sobota 

Prvá sobota v mesiaci  

06.00 Za duše v očistci 

18.15 + Ján Slovik 

 

Nedeľa 

Nedeľa Obetovania Pána 

7.00  

8.30  

10.30 

14.00 

Za veriacich 

Božie slovo nás volá – pobožnosť  

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

Západ – 1053, 1054, 1056. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Termín prvého svätého prijímania v našej farnosti: 

Chceme ho s Božou pomocou sláviť 17.05.2020. Prosím o modlitby za deti, ktoré sa pripravujú na sväté 

prijímanie a za ich rodiny a rodičov.  

 

Termín slávnosti vysluhovania sviatosti birmovania a príprava birmovancov: 

Nasledujúci piatok bude vo svätej omši opäť pokračovať prípava birmovancov na prijatie sviatosti 

birmovania, ktoré v našej farnosti bude udeľovať otec biskup Štefan 14.06.2020. 

 

Zvonček na katolícke školy: 

Zvonček z dnešnej nedele bude použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Použitie finančných 

prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. 

Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl. 

 

Katolícka škola – ukončenie polroka vyučovania – poďakovanie: 

V stredu ráno o 7:00 školská svätá omša nebude, lebo bude ďakovná sv. omša za 1. polrok školského 

roka 2019/2020 v piatok 31.1. o 10:30. V ten deň žiaci dostanú výpisy hodnotenia. 

 

Oznamy plus farnosť Trstená 26.01.2020 
 

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.  

 

Nedeľa Božieho slova a Svetový deň malomocných: 

Táto nedeľa je nedeľou Božieho slova. Slávnostný vstup s evanjeliárom, aj naše modlitby a čítanie Božieho 

slova nech upevnia náš vzťah k Božiemu slovu. Čítanie Sväté písmo ako Boží hlas k nám. 

Modlime sa za chorých na malomocenstvo a ich ošetrujúcich. 

V našej farnosti je skupina žien, ktoré pletú obväzy pre malomocných. Ak by bol ochotný niekto prispieť na 

zakúpenie priadze na tieto obväzy, môže svoj príspevok priniesť na faru, prípadne p. dekanovi, alebo  

p. kaplánovi ktorýkoľvek deň po sv. omši. Pán Boh zaplať za Vaše milodary 
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Nasledujúca nedeľa sviatkom “Hromníc”: 

Na začiatku svätých omší bude požehnanie sviec. Prinesie si sviece, prosím. 

  

Úmysly Apoštolátu modlitby na február: 

Všeobecný: Aby bol vypočutý a uznaný hlas našich bratov migrantov, ktorí padli do rúk obchodníkov s 

ľuďmi. 

Úmysel KBS: Aby nezamestnaní, bezdomovci a chudobní našli pochopenie, ako aj konkrétnu pomoc pri 

prekonávaní svojich ťažkostí. 

  

Modlitbový deň ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov 

Modlitbový deň ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov sa uskutoční v sobotu 15. februára 2020 v 

Mestskej hale na Klokočine v Nitre. Slávnostnej svätej omši bude predsedať Mons. Viliam Judák, Nitriansky 

biskup. Kontaktné osoby, program, ktorý začína od 8:30, svätá omša o 16.00, slávnosť zasvätenia sa srdcu 

Panny Márie po svätej omši je programe na nástenkách. 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka  

 

 

  

Utorok 

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, sp. 

Z 17.30 + Jozef a Anna Chrenekovi 

Streda 

 

   

Štvrtok 

 

U 16.30 + z rodiny Janoviakovej 

Piatok 

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka, spomienka  

Z 17.30 Za Boži pomoc Jozefovi a Jane – 

30 rokov manželstva  

Sobota 

Prvá sobota v mesiaci 

   

Nedeľa 

Nedeľa Obetovania Pána 

U 09.00  

Z 10.30  

 

 

Pán Boh zaplať! 

Juraj Spuchľák, farár - dekan 

 


