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

 

www.farnosttrstena.sk 

30. nedeľa v Cezročnom období 27.10.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 

6.00 Za Božiu pomoc Daniele 60 rokov 

18.15 Za Božiu pomoc deťom s rodinami 

Utorok 

 

6.00 Poďakovanie za dar života 

11.30 Poďakovanie 20 r. SKCH – o. Biskup 

18.15 + Karol 

Streda 

 

6.00 Za Božiu pomoc a pokoj sestre 90 r. 

18.15 + Štefan a rodičia 

Štvrtok 

Dnes je výročie biskupskej vysviacky Mons. Dávida 

Bartimeja Tencera OFMCap, diec. biskupa (2015) 

6.00 Za ruženčiarov – Šaštínskych pútnikov 

18.15 

19.15 

+ Veronika a Matej Vrabček 

Nikodémova noc 

Piatok 

Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok. 

Prvý piatok v mesiaci. Úplné odpustky. 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pob. za duše v očistci na cint. Brezovic. 

Sobota 

Spomienka na vš. verných zosn. Prvá sobota v mesiaci. 
7.00 + Michal Tondra 

8.30 Za duše v očistci 

10.30 + František Lucký 

 

Nedeľa 

31. nedeľa v Cezročnom období 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť posvätného ruženca 

  

Zbierka na misie – poďakovanie: 

Zbierku na misie z našej farnosti sme posilnili okrem modlitieb aj 2490.-€ z našej farnosti. Pán Boh zaplať!  

 

Videotechnika – poďakovanie: 

Ďakujem firme Orava distribution a.s. za hmotnú pomoc pri získaní monitorov a bohuznámym pri jej 

montovaní. 

 

Dar zo svadby: 

Jozef Majkút a Katarína Gáliková darovali na kostol 100.-€. Pán Boh zaplať!  

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Podľa nového rozpisu: Partizánov, Námestie, Malý rad. Pán Boh 

zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Svätá spoveď: 

Pred svätými omšami v pracovné dni.  

V utorok, stredu, štvrtok od 15.00 hodiny do 18.05 hodiny. V Zábiedove v utorok od 15.00, v Ústí vo štvrtok 

od 15.30 hodín. 

 

Fatimská pobožnosť: 

Bude v sobotu o 09.30. 

 

Sviečka za nenarodené deti: 

V kaplnke si môžete pripomenúť a kúpiť na podporu ochrany života pred narodením. Za jednu 

sviečku zvyknú prispievať 1.-€. 

 



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

 

www.farnosttrstena.sk 

Oznamy plus farnosť Trstená 27.10.2019 

Mimoriadny misijný mesiac: 

Svätý Otec František prosí o modlitby a aktivity v našich spoločenstvách spojené s povedomím misií v Cirkvi 

a ich podpory hmotne aj duchovne. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do spoločného diela misií 

a ohlasovania Evanjelia intenzívnejšie cez tento mesiac duchovne, spoluprácou aj hmotne alebo organizačne.  

Úmysly modlitieb na mesiac november: 

Všeobecný: Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch dialógu, 

stretnutia a zmierenia. 

Úmysel KBS: Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosovali im nebeskú 

blaženosť. 

Birmovanci a svätá omša pre mladých pokračuje: 

Od piatku 04.10.2019 začali sväté omše s tematickými kázňami pre mladých a birmovancov. Pre 

birmovancov je účasť povinná. Večerné sväté omše 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.  

ODPUSTKY: 1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol 

alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné 

odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. 

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo 

potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, 

Zdravas’ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj 

všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, 

ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj 

ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky. 

Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: 

Srdečne pozývame na celodiecéznu púť pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu 

biskupa Jána Vojtaššáka dňa 16.11.2019 v Spišskej Kapitule. 

Program púte začne modlitbou posvätného ruženca o 10.00 hodine v katedrále sv. Martina. 

Slávnostným celebrantom a kazateľom pri ďakovnej svätej omši o 10.30 bude emeritný košický 

arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. 

Rádio Lumen prinesie priamy prenos z celej liturgickej slávnosti. 

Po skončení svätej omše sa uskutoční premiéra nového filmu „Vojtaššák – giorni dei barbari“ 

talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho, ktorý bol prezentovaný koncom 

augusta počas Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach. V sákristii kostola sv. Martina je 

zoznam pre zápis na púť autobusom. Zapíšte sa, prosím, po ktorejkoľvek svätej omši.  

Úmysly svätých omší v prípade pohrebu – posun: 

Ak je pohreb bez svätej omše, vtedy v najbližšom čase odslúžim svätú omšu za zomrelého a pôvodne 

napísaný úmysel presunieme na najbližšie dni. V prípade potreby a takéhoto prípadu sa informujte na 

farskom úrade. 
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30. nedeľa v Cezročnom období 27.10.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 

   

Utorok 

 

Z 17.30 Za Božiu pomoc Hane 70 rokov 

Streda 

 

   

Štvrtok 

Dnes je výročie biskupskej vysviacky Mons. Dávida 

Bartimeja Tencera OFMCap, diec. biskupa (2015) 

U 

Z 

16.30 

17.30 

+ Viktor a Anna Dominovi 

+ Mikuláš Knapík 1. výročie 

Piatok 

Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok. 

Prvý piatok v mesiaci. Úplné odpustky. 

U 

Z 

Z 

09.00 

10.30 

14.00 

 

 

Pob. na cintoríne za duše v očistci 

Sobota 

Spomienka na vš. verných zosn. Prvá sobota v mesiaci. 

U 

Z 

09.00 

10.30 

 

Nedeľa 

31. nedeľa v Cezročnom období 

U 09.00  

Z 10.30  

 

Svätá spoveď: 

Pred svätými omšami v pracovné dni.  

V utorok, stredu, štvrtok od 15.00 hodiny do 18.05 hodiny. V Zábiedove v utorok od 15.00, v Ústí vo štvrtok 

od 15.30 hodín. 

Spovedanie chorých v Zábiedove bude v pondelok o 08.00 hodine.  

 

 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák 

  


