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„Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.“ (Ž 104)
Milí bratia a sestry!
V čom sa odlišujú veci jednoduché a zložité? Jednoduché výrobky sa
ľahko ovládajú. Napríklad tablet alebo Google. Iba potiahnete prstom
a počítač robí bez toho, aby ste zadávali zložité kódy. Zadáte slovo a Google
vám ho „vygúgli“. Vo vnútri sa s tým asi inžinieri riadne natrápili, ale zvonku
je to jednoduché. Za tou jednoduchosťou sa však skrýva veľký talent a drina.
Aj náš život je niekedy zložitý. Komplikujeme si ho často tým, že sa
nevieme zastaviť, stíšiť a rozpoznať to, čo je podstatné. Ľuďom behá v hlave
množstvo myšlienok, reagujú na rôzne podnety, trápia sa pre veci, ktoré
vôbec za to nestoja. A potom stretnete človeka, ktorý žije v prítomnosti,
jednoducho je, prijíma veci také, aké sú a žije najlepšie, ako vie. Nestrachuje
sa z budúcnosti, netrápi sa pre minulosť, ktorú už nemôže napraviť. Žije – tu
a teraz.
Anselm Grün niekedy nazýva Ducha Svätého aj čistým prameňom, z
ktorého čerpáme silu. Mnohí ľudia hovoria o tom, ako sa im život
zjednodušil, keď ho odovzdali Bohu. Už sa netrápili stratégiami, ktoré im
denne diktovalo ich ego. Naučili sa počúvať Boží hlas a nasledovať ho.
Naučili sa žiť v Duchu Svätom. Poviete si aké jednoduché. Ale nie je to tak.
Mnohí to pochopili až ako múdri starci, po ceste plnej pádov a bolesti.
Jednoduchosť života je v redukovaní, vzdávaní sa vecí a osobných
ambícií, v oslobodzovaní sa od svojho ega, od očakávaní, ktoré na nás kladú
druhí ľudia. Mnohí zločinci hovoria, že sa oslobodili, až keď ich chytili a
uväznili. Oslobodili sa od zla, ktoré ich ovládalo, zjednodušili svoj život.
Rovnako ako tí, ktorým sa podarilo skoncovať so závislosťou na alkohole,
drogách, hazardných hrách, peniazoch, sláve, úspechu, kariére, snahe byť
„dokonalý pred svetom“ a ďalších veciach, ktoré im komplikovali život.
Cesta k jednoduchosti nie je jednoduchá, priama a ľahká. Ale stojí za to.
Jedno – duchý život je lepší ako zlo – žitý.
Branislav Kožuch, kaplán
(OZ V.I.A.C., Trstená)

Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť 9. 6. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00 + z rod. Letaši
Preblahoslavenej Panny Márie,
18.15 Za Z a BP v rodine
matky Cirkvi, spomienka
Utorok
6.00 + František
Sv. Barnabáša, apoštola,
18.15 Za duše v očistci
spomienka
Streda
6.00 + Karol
18.15 Za Božie milosti pre Antóniu
Chrenekovú
Štvrtok
6.00 + Jozef
Nášho Pána Ježiša Krista,
18.15 + z rod. Zembjak
najvyššieho a večného kňaza,
sviatok
Piatok
6.00 Za duše v očistci
18.15
Sobota
6.00 + Veronika a Matej Vrabček
Panny Márie v sobotu,
16.00 Hlaváč – Zbojová
ľubovoľná spomienka
18.15 Za Z a BP pre rodinu
Nedeľa
7.00
Najsvätejšej Trojice, slávnosť
8.30
10.30 Za veriacich
Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Ul. 1. mája a bytovky Stred,
v pondelok o 14.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes nebude.
ZŠ s MŠ R. Dilonga: sv. omša bude v stredu o 7.00 hodine.
Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve hymnu Príď,
Stvoriteľ na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok
získať úplné odpustky.
1. sv. prijímanie: bude v túto nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. Prosím nechať
voľný spodok kostola pre deti a príbuzných.
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (10. 6.) – Sob. (15. 6.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (16. 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.

Utorok
Štvrtok
Nášho Pána Ježiša
Krista, najvyššieho
a večného kňaza,
sviatok
Piatok

Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Zábiedovo
17.30 Za BP pre Petra (65 r.)

Ústie

17.30

+ Milan a Irena

Zábiedovo

17.30

Za BP a poďak. 50 r.
manž.

Nedeľa
Ústie
9.00
Najsvätejšej
Zábiedovo
10.30
Trojice, slávnosť
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: zbierka na katolícke masmédiá činila 166,50 €. Pán Boh zaplať!

POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na rockovú operu Jesus Christ - Superstar
Pozývame vás dňa 13. júna 2019 do Domu kultúry v Trstenej, kde o 20.00
začína vystúpenie rockovej opery Jesus Christ Superstar. Ide o slovenské
spracovanie celosvetovo známeho diela. Pripravili si ho mladí z Dolného
Kubína a odohrali už niekoľko vystúpení. Vstupenky v cene 5 eur si môžete
kúpiť v Sinaj City Hub alebo priamo na mieste.
Pozvánka na slávnostné odhalenia tabule rodu Trstenský
V roku 2018 sa uskutočnilo stretnutie rodu Trstenský. Pri tejto príležitosti
bola pred Kultúrnym domom vysadená lipa rodu Trstenský. V piatok 14.
júna 2019 o 16.00 hodine sa uskutoční pri tejto lipe slávnostné odhalenie
tabule rodu Trstenský. Okrem iných udalostí spojených s Trstenou sa na
tabuli pripomína aj 110. výročie od narodenia Mons. Viktora Trstenského. Na
podujatí bude mať príhovor pani primátorka mesta Trstená PhDr. Ing.
Magdaléna Zmarzláková a prof. František Trstenský. Srdečne všetkých
pozývame na toto podujatie!
Pozvánka na púť na horu Butkov-Ladce
Ružencové bratstvo a farský úrad vás pozývajú dňa 22. júna 2019 na púť
do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov-Ladce. V ten
deň sa tam uskutoční aj stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Bohatý program si
môžete prečítať na plagátoch, ktoré sú na nástenkách. Zapísať sa je potrebné
v sakristii farského kostola alebo na telef. čísle, ktoré je na plagáte.

Pozvánka na koncert "Hej Romale”
Dňa 27. júna 2019 vás pozývame do Domu kultúry v Námestovo. O 19.00
hodine sa tam začne koncert "Hej Romale” jedinečného zboru, ktorý tvoria deti a
mladí ľudia z rómskych osád v Čechách a na Slovensku. Sprevádza ich hudobne
Česká filharmónia. Vstupenky v cene 5 eur si môžete kúpiť v Sinaj City Hub v
Trstenej alebo rezervovať mailom na office@ozviac.sk alebo priamo na mieste.
Koncert je zároveň súčasťou verejnej zbierky na podporu rozvojových
programov pre mladých ľudí z tohto regiónu.
Pozvánka na Tábor Original pre mladých ľudí
Aj tento rok pripravilo Oravské centrum mládeže výnimočný Tábor
Original pre mladých ľudí od 13 do 17 rokov. Tábor bude v termíne 8. - 13. júla
2019 v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou. Doterajšia skúsenosť
potvrdzuje, že je to nielen čas nových priateľstiev a dobrodružstiev, ale aj vzácny
čas nového pohľadu na seba, druhých i Boha. Viac informácií i prihlášku nájdete
na www.aapo.sk.
Pozvánka na GIFRA
Františkánska mládež (GIFRA) pozýva mladých (15 - 30r.) na letný tábor v
termíne 21. - 28. júla 2019. Motto stretnutia “Nájdený”. Doplatok: do konca
júna-90€.
Ďalšie
bližšie
info
sa
bude
postupne
pridávať
na Gifráckej facebookovej skupine, alebo na www.frantiskani.sk
AKTUALITA V MESTE A VO FARNOSTI ...
Výzva na podpis
Petície proti hazardným hrám a hracím automatom v Trstenej
Môžeme pozorovať, že vo viacerých mestách na Slovensku bol zakázaný
hazard, ktorý má mnohokrát negatívne dopady na spoločnosť a závislosť na
hazardných hrách dostala do ťažkostí viacero slovenských rodín. K zákazu
hazardu sa pripojilo aj viacero miest a obcí na Orave, a preto v poslednej dobe sa
začali tieto podniky rozširovať práve v Trstenej. Z tohto dôvodu sa skupina
občanov rozhodla riešiť túto nepríjemnú situáciu zbieraním podpisov pod Petíciu
proti hazardným hrám a hracím automatom. Zákon o hazardných hrách
nariaďuje, že zakázať hazardné hry je možné len na základe petície, ktorú
podpíše 30% obyvateľov nad 18 rokov. Bez tejto petície nie je možné zakázať
hazard v meste Trstená. Preto vás všetkých občanov Trstenej, starších ako 18
rokov, chceme poprosiť o podpísanie petície, ktorá sa nachádza v strede kostola.
Takto rýchlo a jednoducho môžete vyjadriť podporu zákazu hazardu v Trstenej.
Ak by ste mali záujem pomôcť aj pri vyzbieraní ďalších podpisov, tak vám
môžeme poslať podpisový hárok mailom. Záujem treba napísať na mailovú
adresu lubomirsahul@gmail.com Ďakujeme za pomoc!

