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Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

Veľmi ma oslovujú slová Žalmu 19: „Kto však vie o všetkých svojich
poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem a svojho služobníka
zachráň od pýchy, aby ma neovládala. Tak budem bez škvrny a čistý od veľkého
hriechu. Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou
tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.“ (Ž 19, 13 - 15) Je v nich vyjadrená
prosba, aby nás neovládala pýcha. Keď som nad sebou premýšľal, zistil som, že
pýcha sa asi najviac prejavuje pri mojom pohľade na druhých. Asi sa vám už stalo,
že ľudia na tú istú situáciu mali úplne odlišný pohľad. Podobne ako v tom príklade,
kde dvaja kamaráti pozerajú na spolovice naplnený pohár. A jeden ho vidí poloplný
a druhý poloprázdny. Ale medzi ľuďmi to asi stále bude tak. Najviac sa nás to
dotýka, keď ľudia vyjadrujú názor na nás samých. Žiaľ, stále sa nájde niekto, kto
zmraští obočie a... No aké má človek srdce, také je aj jeho zmýšľanie. Hoci to
navonok nemusí dať najavo, predsa naše postoje postupne formujú naše myšlienky
a časom aj konanie. Každý človek tým, že spoznáva, verí a túži, vytvára si vlastný
názor. Sú takí, ktorí od počiatku pristupujú ku všetkému pesimisticky. Tí majú
množstvo predsudkov. Najprv si všímajú to zlé, a to dobré prehliadajú. Sú silne
náchylní druhých odsúdiť. Podobajú sa človekovi, ktorý nosí vodu do vane, aby sa
okúpal. Nosí však vodu zo špinavého potoka. A pritom sa nestačí čudovať, prečo je
všetko také zlé, prečo je tá voda vo vani taká špinavá. Iní zas ku všetkému pristupujú
až príliš idealisticky a všetko vidia v najlepších farbách. Sú to takí rojkovia. Niekedy
všetkému a každému naivne veria, a potom sú často sklamaní. Takíto sa podobajú
človeku, ktorý akoby ani nechcel vidieť či tá jeho voda je čistá alebo špinavá. Aké
by to bolo, keby sme skončili len pri týchto dvoch pohľadoch človeka... Je tu predsa
ešte jedna skupina ľudí. Nechcem ich nazvať rovno realistami, aby si to niekto
nepoplietol s nejakým literárnym či filozofickým smerom, ale sú to ľudia, ktorí sa
snažia ku všetkému pristupovať bez predsudkov. Najprv vec dôkladne preskúmajú,
až potom si o nej vytvoria vlastný názor. Plne si uvedomujú, že nikdy nebudú poznať
všetky okolnosti, prečo je niečo tak a nie inak. Radšej povedia toľko, koľko sa dá
zistiť a nič nepridajú, nedomýšľajú si, nezveličujú, a pritom všetkom veria v dobro
človeka. Verím, že Boh nás bude vovádzať do pravdy o situáciách a ľuďoch, keď ho
budeme o to prosiť.
Pane, očisť ma od nesprávneho pohľadu, hlavne od postojov, ktoré si
neuvedomujem, cez ktoré nemilujem. Chráň ma od pýchy a veď ma po ceste pravdy.
Matúš Reiner, kaplán (Oravské centrum mládeže, Ústie)

6. veľkonočná nedeľa 26. 5. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00
+ Štefan Hoľma
18.15
+ z rod. Tomčík a Líška
Utorok
6.00
+ Jozef
18.15
Za závislých
Streda
6.00
+ Štefan Hoľma
18.15
Za Z a BP pre rod.
Štvrtok
6.00
+ z rod. Pánik
Nanebovstúpenie Pána,
+ Štefan a rodičia
slávnosť, prikázaný
!!! 16.00 !!!
sviatok
Piatok
6.00
Za Z a BP pre Helenu, Veroniku
a Máriu
18.15
Sobota
6.00
Za Z a BP pre Ľubomíra s rod.
Sv. Justína, mučeníka,
18.15
Za Z a BP rod. Lonekovej
spomienka
Nedeľa
7.00
7. veľkonočná nedeľa
8.30
10.30
Za veriacich
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: námestie a ul. za farou,
v pondelok o 14.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes v nedeľu o 14.00 hod.
Prosebné dni: sú nasledujúce tri dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú
prosby za úrodu.
ZŠ s MŠ R. Dilonga: sv. omša v stredu nebude, bude vo štvrtok o 7.45
hodine.
Fatimská pobožnosť: bude v sobotu o 17.30 hod.
Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Na seminár
sa vyzbieralo 1590,40 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (27. 5.) – Str. (29. 5.): sv. omša o 17.00 hod.
Štvr. (30. 5.): sv. omša bude v kostolíku o 18.15 hodine (!!!)
Pia (31.5.) – Sob (1. 6.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (2. 6.): sv. omša o 9.00 a o 18.15 hod.
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.

Pozvánka na GIFRA
Františkánska mládež (GIFRA) pozýva mladých (15 - 30r.) na letný tábor v
termíne 21. - 28. júla 2019. Motto stretnutia: “Nájdený”. Poplatok: do konca
mája: 80€, do konca júna: 90€. Ďalšie bližšie info sa bude postupne pridávať
na Gifráckej facebookovej skupine, alebo na www.frantiskani.sk
Utorok
Štvrtok
prikázaný sviatok
Piatok

Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Zábiedovo
17.30
Za BP Marcely (50 r.)
Ústie
Zábiedovo
Zábiedovo

16.30
17.30
17.30

Za duše v očistci
Za veriacich
+ Peter a Pavol

Nedeľa
Ústie
9.00
7. veľkonočná
Zábiedovo
10.30
nedeľa
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod.
Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Na seminár sa
vyzbieralo 156,40 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary!
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Na seminár sa
vyzbieralo 201,50 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary!
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka farského ochotníckeho divadlo
Farské ochotnícke divadlo vás pozýva na premiéru divadelnej hry Ferka Urbánka:
Dobrá bolesť, čo dá pojesť. Predstavenie bude dňa 26.mája 2019 o 18.00hod. v
Dome kultúry v Trstenej. Vstupné dobrovoľné. Tešíme sa na vás!
Pozvánka na prednášku o kňazských osobnostiach mesta Trstená
Mesto Trstená v spolupráci s farským úradom v Trstenej vás srdečne pozýva na
prednášku s názvom: Novoobjavené zaujímavosti zo životných príbehov kňazských
a rehoľných osobností mesta Trstená. Prednáška sa uskutoční v stredu 29. 5. 2019
sa o 16,00 hodine v Kinosále Domu kultúry v Trstenej. Jej autorom je Marek Ďurčo.
Prednáška prináša nové a signifikantné skutočnosti, informácie ako aj významné
míľniky v životných príbehoch kňazských a rehoľných osobností nášho mesta
Trstená. Prednáška nadväzuje na vydaný Lexikón kňazských a rehoľných osobností
mesta Trstená a zároveň bude spojená s pútavou bohatou prezentáciou
fotografického materiálu, ktorý vzhľadom na rozsah nemohol byť zakomponovaný
do uvedeného Lexikónu. Súčasťou prednášky bude aj diskusia s občanmi so
zámerom získania nových informácií o týchto osobnostiach. Tešíme sa na vašu
účasť!

Dva oznamy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
Školská sv. omša bude vo farskom Kostole sv. Martina vo štvrtok 30. mája
2019 o 7.45 hodine (slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok).
Po skončení svätej omše vás všetkých pozývame na Olympijský deň s rodinou.
Toto školské podujatie pre žiakov a rodiny bude trvať do popoludnia do 16.00
hodiny. Môžete si prísť k nám posedieť, prípadne zasúťažiť. Tešíme sa na vás!

Pozvánka na kurz Billingsovej ovulačnej metódy
Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre
manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu
Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty
prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurz vedie
MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: jún,
september a november 2019. Miesta a konania kurzu: Tvrdošín: 1. júna 2019,
od 14.00 - 18.00 hod. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na
stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk. Prihlásiť sa je
možné ešte dnes.
Pozvánka na rockovú operu Jesus Christ - Superstar
Pozývame vás na predstavenie rockovej opery Jesus Christ - Superstar po
slovensky. Dňa 13. júna 2019 o 20.00 hodine v divadelnej sále Domu kultúry v
Trstenej vystúpia mladí z Dolného Kubína, ktorí toto predstavenie úspešne
odohrali už na viacerých javiskách. Vstupenky v cene 5 € je možné zakúpiť si
dopredu v Sinaj City Hub v Trstenej alebo priamo na mieste pred predstavením.
Pozvánka na duchovnú obnovu s pátrom Eliasom Vellom
Občianske združenie EFFETA, Rímskokatolícky farský úrad v Námestove
Dom kultúry v Námestove pozývajú na Duchovnú obnovu s pátrom Eliasom
Vellom, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. - 17. júna 2019 v Dome kultúry v
Námestove. Hlavnou témou je "Cez Máriu k Ježišovi." Okrem pátra Vellu,
ďalšími prednášajúcimi budú: Dušan Hricko, z Rehole bosých karmelitánov,
pôsobiaci v Banskej Bystrici, s témou "Hľa, tvoja matka". Ďalej prof. František
Trstenský, katolícky kňaz, teológ a publicista, s témou "Nech sa mi stane podľa
Tvojho slova" a Ľuboš Václavek MSSCC, rehoľník, katolícky kňaz
Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, s témou "Urobte všetko, čo vám
povie môj Syn". Účasť na programe v Dome kultúry je možná iba po
zaregistrovaní sa na kontaktných miestach a to: v predajni Svetlo v Námestove,
Dome kultúry v Námestove v priestoroch Knižnice a v predajni Quo vadis
v Trstenej. Vzhľadom na to, že je obmedzený počet miest v sále Domu kultúry,
je potrebné zaregistrovať sa čo najskôr. Poplatok za jednu osobu na celú
duchovnú obnovu je 20€

