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26. nedeľa v Cezročnom období 29.09.2019 

 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

Sv. Hieronyma, kňaza, spomienka. 

6.00 + Anna Letašiová 

18.15 + Dana 

Utorok 

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a uč. Cirkvi, sp. 

6.00 + Cyril a Jozefína 

18.15 + z rodiny Makah, Kameník 

Streda 

Sv. anjelov strážcov, spomienka 

6.00 + duše v očistci 

07.00 Katolícka škola – sv. omša 

18.15 Za zdravie Veroniky – 70 rokov 

Štvrtok 

Prvý štvrtok v mesiaci – prosby za duch. povolania 

6.00 + František Bednár 

18.15 + Matej 2. výročie  

Piatok 

Sv. Františka Assiského, spomienka. Prvý piatok 

6.00 Za B. p. Jozef Lonek – 70 rokov 

18.15 Za B. p. Veronike 

Sobota 

Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka. 

Prvá sobota v mesiaci. 

6.00 Za B. p. Mária, Miloš, Mikuláš 

14.00 Margeťák – Matušíková (kostolík) 

15.00 Porubský – Galčáková  

16.00 Loffay – Neubauerová 

17.00 Matušík – Šefčíková 

18.15 + rodičia 

Nedeľa 

27. nedeľa v Cezročnom období  

7.00 Za kostolníkov našej farnosti 

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť 

  

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Podľa nového rozpisu: Zápotočná od Charity, Puškinova. Pán 

Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

 

Púť do Šaštína s ružencom: 

Farský úrad a ružencové bratstvo vás srdečne pozýva na 13.púť Ružencových bratstiev do Národnej baziliky 

Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 5.10. 2019. Svätú omšu bude celebrovať náš emeritný otec 

biskup Mons. Andrej Imrich. Program si môžete pozrieť na plagáte a prihlásiť sa môžete v sakristii farského 

kostola alebo na telefónnom čísle ktoré je uvedené na plagátoch. Odchod autobusu bude o 4.30 hod. spoza 

farského kostola.  

 

Hazardné hry v našej farnosti a meste: 

Na základe Petície občanov proti hazardným hrám a hracím automatom, ktorá sa realizovala v meste Trstená 

aj v spolupráci s farským úradom, a po jej prešetrení a prerokovaní mestským zastupiteľstvom, bolo dňa 10. 

septembra 2019 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trstenej schválené Všeobecne záväzné nariadenie 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Trstená. Týmto VZN sa zakazujú všetky hazardné 

hry a hracie automaty na celom území mesta Trstená s účinnosťou od 01. októbra 2019 s tým, že herne 

a kasína, ktoré mali vydané licencie ešte pred účinnosťou VZN svoju činnosť musia postupne ukončiť do r. 

2021.   

Touto cestou ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili petície za pomoc a spoluprácu. 

 

Birmovanci a mládež, svätá omša pre vás už začína: 

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

birmovancov je účasť povinná. Večerné sväté omše budú zamerané aj svojim obsahom a homíliami na témy 

pre prípravu na prijatie sviatosti birmovania aj pre tých, ktorí prijali sviatosť birmovania v minulosti.  
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Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

Sv. Hieronyma, kňaza, spomienka. 

   

Utorok 

v. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a uč. Cirkvi, sp. 

Z 17.30 + Štefan 

Streda 

Sv. anjelov strážcov, spomienka 

   

Štvrtok 

Prvý štvrtok v mesiaci – prosby za duch. povolania 

   

 

Piatok 

Sv. Františka Assiského, spomienka. Prvý piatok 

U 

Z 

16.30 

17.30 

+ Žofia 

Za B. p. vnúčatá a synovia 

Sobota 

Sv. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná 

spomienka. Prvá sobota v mesiaci. 

   

Nedeľa 

27. nedeľa v Cezročnom období 22.09.2019 

U 09.00  

Z 10.30  

 

ÚSTIE: 

Svätá spoveď: 
Piatok od 15.45 hodiny. 

 

ZÁBIEDOVO:  

Návšteva chorých a spovedanie: 

V utorok o 10.00 hodine.  

 

Svätá spoveď: 

Utorok od 15.00 hodiny. 

 

Oznamy plus farnosť Trstená 29.09.2019 

Trstenská organová jeseň pokračuje: 

Nedeľa, 06. október 2019, 16.00, Kostol sv. Martina 

MANFRED APITZ, husle / Nemecko 

MARTINA APITZ, organ / Nemecko 

J. S. Bach, G. F. Händel, F. Mendelssohn, C. Loewe, E. Thiele, Ch.-M, Widor 

Slovenský zväz včelárov – 100. výročie: 

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov na Slovensku Trstená, pán Ing. Ivan Maťuga – predseda, 

si pripomínajú 100. výročie základnej organizácie včelárov. Pri tejto príležitosti budeme s nimi a oni s nami 

sláviť svätú omšu v nedeľu 06.10.2019 o 10.30 h. Prosím o modlitby za všetkých včelárov o príhovor sv. 

Ambróza, patróna včelárov. 

 

Október – ružencový mesiac: 

Modlitba posvätného ruženca nech patrí k našej základnej výbave, konkrétne nech to znamená a modlitba 

s mladými ľuďmi v rodinách, hlavne birmovancami a deťmi, ktoré tohto roku boli na prvom svätom 

prijímaní. Všetkým, ktoré z nich dnes boli alebo budú v kostole ďakujem – najmä ich rodičom. Prosím 

o modlitbu ruženca, ružencové spoločenstvá aj v kostole pri nedeľných pobožnostiach. 

Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine. V rehoľnom 

spoločenstve alebo nábožnom združení. Rozjímať o tajomstvách života Pána a vyslovovať tajomstvá podľa 

zaužívaného zvyku.  
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Národný pochod za život: 

Ďakujem všetkým účastníkom, organizátorom a pánu kaplánovi za púť za ochranu života každého človeka. 

 

Svetový deň migrantov:  

Dnes je Svetová deň migrantov a utečencov.  

 

Ďakujem za montáž a opravu plota: 

Pán Boh zaplať za pomoc – pánu Jánovi Melcherovi z Malého Slavkova a pánu Cyrilovi Wágnerovi zo 

Spišského Hrhova, ktorí pricestovali z domu, z Trstenej: pánom Štefanovi Bačovi, Antonovi Kordiakovi 

a Pavlovi Šuhajovi za pomoc pri montáži plota okolo farskej budovy. Toľko spomínaná potrebná obnova 

plota a výzva na jeho opravu našla úspešnú odozvu medzi tromi mužmi a pán Eugen Jankola, ako organizátor 

pomohol veľa pri jeho obnove. Iste po dovolenkovej sezóne je potrebné pracovať aj doma. Práve preto im 

ďakujem za ochotu a pomoc.  

Pán Boh zaplať!  

 

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.  

 

Nedeľňajšie pobožnosti 

V nedeľu dnes aj na ďalšiu nedeľu bude pobožnosť poobede, na ktorú Vás srdečne pozývam.  

Myslím si, že je veľmi potrebné, aby sme tieto pobožnosti mali, aby sme liturgicky prežívali aj nedeľu 

a v spoločenstve. Ďakujem pani kostolníčke, že je ústretová.  

 

Stretnutie lektorov: 

Stretnutie lektorov bude v pondelok 30.9. hneď po večernej sv. omši dolu na fare. Prosím všetkých o účasť. 

 

Nikodémova noc: 

Na prvý štvrtok v mesiaci budeme slúžiť – spoveďou a vystavením Sviatosti Oltárnej do 20.30 hodiny. Vo 

vytvorenom prítmí kostola možno pri adorácii v spovednici položiť aj otázky duchovného života, nielen 

spovedať sa. Po ukončení svätej omše bude hneď adorácia, ktorá sa ukončí požehnaním a vyložením 

Sviatosti Oltárnej. Osobitne pozývam na adoráciu birmovancov a všetkých, ktorí potrebujú radu alebo 

povzbudenie. Ako Nikodém pri Pánovi. 

 

Spovedanie na prvý piatok: 

V stredu, štvrtok a piatok od 15.00 hodiny do svätej omše.  

 

Trstená 28.09.2019                                         Juraj Spuchľák, farár 

 


