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2. veľkonočná nedeľa 28. 4. 2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky 

Európy, sviatok 

6.00 + Anton a Anton 

18.15 + Vincent 

Utorok 

 

6.00 + súrodenci 

18.15 Za závislých 

Streda 

 

6.00 Za Z a BP pre syna 

18.15 + Michal a Emília 

Štvrtok 

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

6.00 Poďak. rodiny za pomoc v chorobe 

a prosba o ďalšie milosti 

18.15 + Ján Slovík 

Piatok 

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok 

6.00 + Jozef a Pavol 

18.15 + Lukáš 

Sobota 

 

6.00 + Viktor Liss 

18.15 + Vladimír a Jana 

Nedeľa 

3. veľkonočná nedeľa 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

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

 

Pobožnosť: dnes o 15.00 hod. k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu o 14.00 hod. sv. ruženec. 

 

CZŠ: sv. omša v stredu nebude.  

 

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

 

Výročie: v piatok je výročný deň smrti spišského biskupa Mons. Františka Tondru (2012). 

 

Púť: v sobotu je púť Rádia Lumen do Krakova. Odchod autobusu je o 6.00 hod. spoza kostola. Prihlásiť sa 

môžete u Marky Schifferdeckerovej. Autobusová doprava PETER DILONG s.r.o. Vás pozýva na Jarnú púť 

do Turzovky 08.05.2019. Bližšie informácie na nástenke. Prihlásiť sa môžete v sakristii. 

 

Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod. 

 

Stretnutie: poprosím o stretnutie rodičov detí na 1. sv. prijímanie na budúcu nedeľu po pobožnosti. 

 

DCM: 18. mája 2019 sa v Poprade  organizuje Diecézne stretnutie mládeže Vykroč, na ktoré spišský 

diecézny biskup pozýva všetkých mladých Spišskej diecézy. Preto z Oravy organizujeme aj spoločné 

autobusy.  Predpokladaná výška cestovného je 9,- € a vstupné 1€. Konkrétna trasa bude jasná podľa 

prihlásených záujemcov. Záväzne sa prihlásiť môžete do 15. mája 2019 na www.ozviac.sk. 

 

Dotazník: Komisia kultúry mesta Trstená prosí všetkých Trstenčanov o vyplnenie 5-minútového dotazníka o 

kultúre a podujatiach v meste, ktorý nájdete v najnovšom Trstenskom hlase. Chceme poznať váš názor a vaše 

nápady. Dotazník môžete vhodiť do krabice v strede farského kostola. Ďakujeme. 

 

Kniha: farský úrad vydal knihu Lexikón kňazských a rehoľných osobností mesta Trstená. Môžete si ju kúpiť 

v sakristii alebo na fare za 5 €. Sú v nich životopisy a fotografie kňazov a rehoľníkov pochádzajúcich z nášho 

mesta – v minulosti aj prítomnosti, aj tých, ktorí tu pôsobili a sú tu pochovaní, hoci nepochádzajú z nášho 

mesta. Môže to byť aj vhodný darček pre ľudí, ktorí tu už nebývajú, ale majú tu citové väzby. 

 

http://www.ozviac.sk/
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Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, 

patrónky Európy, sviatok 

   

Utorok 

 

Z 17.30 Za Z a BP Veroniky (65 r.) 

Streda 

 

   

Štvrtok 

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

   

Piatok 

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok 

Ú 16.30 Za Z a BP rod. Albertušiak 

Z 17.30 Za deviatnik z Ulice 

Sobota 

 

   

Nedeľa 
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Ú 9.00  

Z 10.30  

 

ÚSTIE: 

 

Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 15.00 hod. k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu o 14.00 hod. 

sv. ruženec. 

 

Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod. 

 

Stretnutie: poprosím o stretnutie rodičov detí na 1. sv. prijímanie na budúcu nedeľu po pobožnosti. 

 

 

ZÁBIEDOVO: 

 

Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod. 

 


