ŽIVOT

FARNOSTI

TRSTENÁ

nedeľa 21. 4. 2019, roč. III., č. 16
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

„Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.“ (Ž 118)

Veľkonočná nedeľa 21. 4. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

!!! 7.00 !!!
!!! 8.30 !!!
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
14.00
15.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ z rodiny
+ Paulína
+ Apolónia a Ignác
+ Milan Štrbáň
Za Z a BP Ľudmily a Štefana
Za Z a BP rodiny
+ Jozef Schultz
+ Štefan
+ Dušan Meliško (výr.)
Skoruša – Zbojová
Jesenský – Michalisková
+ Jozef Polhorský

Nedeľa
2. veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho
Za veriacich
milosrdenstva
Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa,
nebies Kráľovná.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Ulicu mieru, v utorok o 14.00
hod. dobrovoľníci.
ZŠ s MŠ R. Dilonga: v stredu bude sv. omša o 7.00 hodine.
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Veľkonočný pondelok (22. 4.) o 09.00 - sv. omša.
o 18.15 hodine na veľkonočný pondelok sv. omša nebude !!!
Ut. (23.4.) – Sob. (27.4.) – sv. omša o 17.00 hodine
Ned. (28.4.) – sv. omša o 9.00 a 18.15 hodine
Počas Veľkonočnej oktávy nespovedáme.
Dňa 29. 4. 2019 v pondelok o 17.00 hodine bude slávnostná svätá omša pri
príležitosti patrocínia nášho Kostola svätého Juraja. Po svätej omši bude
skromné agapé v kláštore, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. Bratia
františkáni.
Nemocnica-kaplnka: Sv. omše sú v pondelok, v stredu a v piatok o 16.00
hodine. V nedeľu o 7.00 hodine.

Dom Charitas sv. Františka z Assisi: sv. omša v nedeľu o 10.30 hodine.
Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo

Pondelok

Ústie
Zábiedovo

9.00
10.30

Piatok

Zábiedovo

17.30

Nedeľa
2. veľkonočná
nedeľa - Nedeľa
Božieho
milosrdenstva

Ústie
Zábiedovo

9.00
10.30

Za Z a BP rod. Kocúr a Balek
Za Z a BP a poďak. za 50 r.
Vierky
+ z rod. Gibas

KNIHA O KŇAZOCH A REHOĽNÍKOCH
Farský úrad v Trstenej 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.
AKTUALITA Z CIRKEVNEJ ŠKOLY
Zápis detí do cirkevnej materskej školy na školský rok 2019/2020
ZŠ s MŠ R. Dilonga informuje všetkých zákonných zástupcov, že zápis
detí do cirkevnej materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční
v čase od 15. apríla do konca mája 2019. Prihlášky si môžete stiahnuť
na stránke školy www.zsdilong.sk alebo vyzdvihnúť v MŠ a vyplnené
priniesť do budovy materskej školy na námestí i pri Oravici alebo na
riaditeľstvo, každý deň do 16.00 hod. Do materskej školy sa prijímajú
deti od 2 rokov. Okrem vzdelávania naozaj ponúkame atmosféru
kresťanskej pomoci. Preplácame aj cestovné.
Možnosť získať úplné odpustky
Úplné odpustky možno získať pre seba alebo pre duše v očistci za
zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel
Svätého Otca) na budúcu nedeľu nábožným uctením obrazu Božieho
milosrdenstva v kostole a pomodlením sa Verím v Boha a Modlitbu Pána
a pridaním nábožného vzdychu vzývajúceho Božie milosrdenstvo (napr.
Milosrdný Ježišu, dôverujem ti).

Pozvánka na púť do Krakova
Autobusová doprava PETER DILONG s.r.o. vás pozýva na púť do Krakova
v nedeľu Božieho milosrdenstva dňa 28. 4. 2019. Program púte je na nástenke.
Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo na tel. č. 0908 937 268. Tešíme sa na vás!
Pozvánka na podujatie Vykroč
Dňa 18. 5. 2019 sa v Poprade organizuje Diecézne stretnutie mládeže pod
názvom 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.
Prosba o pomoc pre sociálne slabšie rodiny v našej farnosti
V našej farnosti bol zriadený pri farnosti fond Pomocná ruka, prispieva sa
dobrovoľne zaslaním peňazí na farský účet (SK46 0900 0000 0000 5418 0174,
VS 2016) alebo v hotovosti a je určený pre sociálne slabšie rodiny.

ŽIVOTOPISNÝ MEDAILÓN

JOZEF DMUCHÁČ

Narodil sa dňa 6. marca 1911 v obci Bukovina – Podsklie (dnes Poľsko)
v rodine Jozefa Dmucháča a jeho manželky Jozefíny rod. Godava. Základy
vzdelania nadobudol v rodnej obci. Inšpirovaný hlbokým náboženským cítením
svojej matky ako aj ideálmi sv. Františka z Assisi sa stal členom Tretieho rádu
sv. Františka (terciárom). Ako terciár krátko po skončení Druhej svetovej vojny
vypomáhal vo františkánskom kláštore v Trstenej. Usiloval sa stať aj kňazom
a františkánskym rehoľníkom, ale nepriaznivá politicko-spoločenská situácia
v Československu po roku 1948, a najmä po tzv. Barbarskej noci (13./14. 4.
1950) mu to znemožnila. Pracoval v miestnej nemocnici v Trstenej ako skladník.
Jeho horlivá práca v prospech kláštora a kostolíka
Počas celého obdobia socializmu pôsobil v Trstenej, staral sa o bežnú
a každodennú prevádzku františkánskeho kostolíka na námestí, jeho obetavosť sa
prejavovala mnohorakým spôsobom. Veľakrát svoje drobné úspory ako aj
mzdové prostriedky i čas venoval na zveľadenie Kostola sv. Juraja na námestí.
Úzko spolupracoval s pátrom Cyriakom Dominikom Macákom, OFM.
Na sklonku života
Na sklonku svojho života celý svoj hnuteľný i nehnuteľný majetok venoval
pre potreby kláštora a kostolíka. Jeho život bol naplnený láskou a žitím
Kristovho evanjelia. Zostal slobodný a zomrel zaopatrený sviatosťami dňa 25.
februára 1993. Je pochovaný na mestskom cintoríne za Hrobľou (tzv. brezovický
cintorín).

