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

 

www.farnosttrstena.sk 

30. nedeľa v cezročnom období 28. 10. 2018 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

6.00  

18.15 + Anna Schifferdeckerová 

Utorok 

 

6.00 + Ján a Irena 

18.15 Za závislých 

Streda 

 

6.00  

18.15 + Štefan a rodičia 

Štvrtok 

Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok 

7.00  

8.30  

10.30 + Jozef a Mária 

Piatok 

Spomienka na všetkých verných zosnulých 

6.00 + František Lucký 

18.15 + Jozef Lysík (výr.) 

Sobota 

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

6.00  

15.00 Trstenský - Romaňáková 

18.15  

Nedeľa 

31. nedeľa v cezročnom období 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: ul. Oravická a SNP. V pondelok o 15.00 hod. dobrovoľníci. 

Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. sv. ruženec., v piatok po večernej sv. omši pobožnosť za verných zosnulých. 

Sviečka za nenarodené deti: dnes sa v kaplnke predávajú sviečky za nenarodené deti za 1 €. Cieľom tejto 

kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky 

večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou v kruhu rodiny. 

CZŠ: sv. omša v stredu nebude, bude v pondelok vo farskom kostole o 15:30. Zároveň srdečne pozývame 

rodičov, pretože to je omša v rámci programu pre žiakov NOC v ŠKOLE . 

Sv. spoveď: denne ráno o 5.30 hod. okrem štvrtku, v stredu a piatok od 15.00 hod. 

Lektori: stretnutie lektorov bude v stredu hneď po večernej sv. omši dolu na fare. Prosím všetkých o účasť. 

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, za splnenia podmienok sv. spovede, sv. prijímania a modlitby 

na úmysel Sv. Otca. 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. 

Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod. 

OCM: Oravské centrum mládeže organizuje v Trstenej v dňoch 9. – 11. novembra 2018 už 6. ročník Gospel 

workshopu. Prihlásiť sa naň môžu nielen aktívni speváci a zboristi, ale aj všetci tí, ktorí radi spievajú. Stanú 

sa súčasťou originálneho speváckeho zboru pod vedením dirigenta Colina Vassella z Veľkej Británie. A je to 

naozaj motivujúca skúsenosť. Prihlasovanie je do 4. novembra 2018. Viac informácií nájdete na 

www.ozviac.sk. 

Tohtoročné GDZN Tour sa blíži. A preto dávame do pozornosti, že v Oravskom centre mládeže aj 

tohto roku organizujeme Tour bus na Godzone z Oravy do Popradu. Bude 12. novembra 2018. Záväzné 

prihlasovanie je do 7. novembra 2018 na www.ozviac.sk. 

Zbierka: zbierka na misie činila 2645,70. Pán Boh zaplať. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozviac.sk/
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Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená, Bernolákova 2/10, 028 01 Trstená 

 

www.farnosttrstena.sk 

30. nedeľa v cezročnom období 28. 10. 2018 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

 

Z 17.30 + Ján a rodičia 

Streda 

 

   

Štvrtok 

Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok 

Ú 9.00  

Z 10.30  

Piatok 

Spomienka na všetkých verných zosnulých 

Ú 16.30  

Z 17.30  

Sobota 

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

   

Nedeľa 

31. nedeľa v cezročnom období 

Ú 9.00  

Z 10.30  

 

ÚSTIE: 

 

Pobožnosť: dnes bude vo farskom kostole o 14.00 hod. sv. ruženec. 

 

Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod. 

 

Zbierka: zbierka na misie činila 267,50. Pán Boh zaplať. 

 

 

ZÁBIEDOVO: 

 

Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod. 

 

Zbierka: zbierka na misie činila 437,50. Pán Boh zaplať. 

 

 


