
 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA V TRSTÍNE

Rím. kat. farský úrad, č. 183, 919 05 Trstín, tel.: 033/ 5589281
www.trstin.fara.sk, farnost.trstin@abu.sk

F a     r s     k     é    o     z     n a     m y   

24. nedeľa v Období cez rok

13.09.2020

Deň Miesto a čas Úmysel
Nedeľa:
13.09.

Bíňovce -    09:30 hod.
Trstín -        11:00 hod.

+Štefan Opálek
za farníkov

Pondelok:
14.09.

Bíňovce -    08:00 hod.

Trstín -        19:00 hod.

za živých a +členov ružencového bratstva              
(p. Kollarovičová)
+rodičia Danišoví a +synovia

Utorok:
15.09.

Bíňovce -    09:30 hod.

Hájiček -     11:00 hod.

+Jožko Machala 
za živých a +členov ružencového bratstva (p. 
Kudláčová)

Streda:
16.09. Trstín -        18:00 hod. na úmysel
Štvrtok:
17.09.

Bíňovce -    17:00 hod. +Štefan Novák

Piatok:    
18.09. Trstín -        18:00 hod. +Agnesa Šuľanová, dcéry a celá rodina
Sobota:
19.09. Trstín -        11:00 hod. za 1. prijímajúcich
Nedeľa:
20.09.

Bíňovce -    09:30 hod.
Trstín -        11:00 hod.

poďakovanie za 50 rokov spoločného života
za dobrodincov chrámu

                                                                                                             

Liturgický kalendár                                                                                         

Nedeľa: 24. nedeľa v Období cez rok                                                                            

Pondelok: liturgický sviatok Povýšenie sv. Kríža                                                         

Utorok: slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska                       

Streda: spomienka sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov               

Budúca nedeľa:  25. v Období cez rok                                                                           

http://www.trstin.fara.sk/


15.9. na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie príde sv. omšu do Hájička odslúžiť 

trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Od sviatku Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše v týždni večer v zimnom 

režime, t. z. o hodinu skôr ako v lete, čiže v Bíňovciach o 17. tej a v Trstíne o 18. tej 

hod.

Upratovanie kostola: Trstín: rodičia prvoprijímajúcich; Bíňovce: 6. sk. č. d. 125-140.   

Trstín: Nácvik prvoprijímajúcich detí v Trstíne bude v utorok o 14:30 hod. 

v Ambroziáne.

Na budúcu sobotu bude v Trstíne slávnosť 1. sv. prijímania. Sv. spoveď spojená 

s nácvikom bude v Trstíne v piatok o 16:30 hod. v kostole. K sv. spovedi pozývam aj 

rodičov prvoprijímajúcich detí, krstných rodičov, súrodencov a všetkých 

zainteresovaných, pamätajme, že slová povzbudzujú, ale príklady priťahujú.

Stretnutie 1. prijímajúcich detí v Bíňovciach bude vo štvrtok o 17. tej v kostole.

Trstín: Na kostol darovali bohuznámy 100 eur, 100 eur, 100 eur, 50 eur, 50 eur, 

z peňazí na kvety sa ušetrilo 500 eur. Úprimné Pán Boh zaplať.

Dnes je odložená zbierka „Boží hrob“. Všetkým darcom Pán Boh odmeň.                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           


