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Nedeľa svätej Rodiny - 29.12.2019 

Liturgický prehľad: 

Farský kostol sv. Martina: 

Pondelok 

 

06.00 + Eugen 

18.15 + Michal a Emília 

Utorok 

 

06.00 + František 

17.00 + Eva  a  pobožnosť - poďakovanie na 

konci roka 

24.00 Pobožnosť - privítanie nového roka s 

Eucharistiou 

Streda 

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť, prikázaný sviatok 
7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

14.00 Pobožnosť - VZÝVANIE DUCHA 

SVÄTÉHO 

Štvrtok 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov 

a učiteľov Cirkvi, prvý štvrtok v mesiaci 

06.00 + Irena a Ján 

18.15 + Anna Mešková – 1. výročie 

Piatok 

Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka, 

prvý piatok 

06.00 + rodičia a súrodenci 

18.15 + Ľudovít 

Sobota 

Prvá sobota v mesiaci 

06.00 + členovia ružencového bratstva 

18.15 + Za zdravie Terézie 

 

Nedeľa 

Druhá nedeľa po Narodení Pána 

7.00  

8.30  

10.30 Za veriacich 

 

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

cesta, kapitána Nálepku. Pán Boh zaplať! - Za upratovanie a trpezlivosť. 

  

Vystúpenie Tristianus: 

Zbor Tristianus bude vystupovať v našom chráme na nedeľu sv. Rodiny o 17.00. 

 

Posviacka príbytkov: 

Bude dnes v nedeľu o 14.00 hod. - Západ a Stred, v pondelok o 8.30 hod. Hrady a Juh,  na Silvestra v utorok 

o 8.30 hod. Vyšný breh a Hýbeľ. Ďakujem. Prosím o modlitby za naše rodiny. 

 

Sviatosť zmierenia na prvý piatok a prvý štvrtok v mesiaci – Nikodémova noc: 

Vo štvrtok a v piatok od 15.30 budeme spovedať do večerných svätých omší. Vo štvrtok bude po svätej omši 

požehnanie s Eucharistiou a Nikodémova noc do 20.30. 

 

Úmysly na mesiac január: 

Evanjelizačný: Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej vôle zasadzovali za 

mier a spravodlivosť vo svete. 

Úmysel KBS: Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi je podmienkou účinnejšieho 

svedectva o Božej láske. 

 

Vystúpenie Oravských pútnikov: 

Mužský zbor Oravskí pútnici so svojimi hosťami Vás všetkých srdečne pozýva o 10.00 hod. v Trstenej na 

pásmo Betlehemcov, ktoré sme pre Vás pripravili spojením tradícií betlehemstva z Námestova, Oravskej 

Polhory, Štefanova, Klina, Heľpy a Spiša a na spoločné slávenie sv. omše na sviatok Svätej rodiny. 
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VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO: Kto sa pri verejnej pobožnosti o 14.00 na Nový rok zúčastní na speve 

alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za obvyklých 

podmienok úplné odpustky. 

 

 

Liturgický prehľad: 

Filiálky: 

Pondelok 

 

   

Utorok 

 
Z 16:00 Za živých a nebohých členov SSV 

Streda 

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť, prikázaný sviatok 
U 

Z 

09.00 

10.30 

 

Štvrtok 

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a 

učiteľov Cirkvi, prvý  štvrtok v mesiaci 

  

 

 

Piatok 

Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka, prvý 

piatok 

U 

 

Z 

16.30 

 

17.30 

Za zdravie a požehnanie pre deti 

s rodinami. 

+ Marián 

Sobota 

Prvá sobota v mesiaci  

   

Nedeľa 

Druhá nedeľa po Narodení Pána 

U 09.00  

Z 10.30 + Miroslav, Filip, Mária, Laura  

 

Sviatosť zmierenia – prvý piatok: 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude v Zábiedove od 15.30, v Ústí v piatok od 15.30. 

 

Ústie – cesta pre peších a autá: 

Vždy a o to viac v zime prosíme ohľaduplnosť ku chodcom. Na ceste pred kostolom neobchádzajte peších 

autami, ale za nimi pomaly ich tempom autom prichádzajte, prosím, na parkovisko. Ďakujem. 

  

Trstená 28.12.2019 

Pán Boh zaplať!  

Juraj Spuchľák, farár - dekan 

 


