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Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

„Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.“ (Ž 63)
Za koho ma pokladajú ?
Možno si aj vy pamätáte odpoveď na otázku z katechizmu, ktorú sme sa
kedysi učili na prvé sväté prijímanie: Prečo sme na svete? A odpoveď bola
jasná: Aby sme Boha a jeho lásku spoznávali, poslúchali, milovali, a tak do
neba prišli. Logické. Ak chcem niečo milovať, musím to najprv spoznať (u
Boha to znamená najprv spoznať, ako On miluje mňa). Až keď budem poznať
toho, koho milujem, dokážem ho zo srdca poslúchať. Čo z toho nám robí
problém? Poznať Boha? Milovať ho? Poslúchať? Niekedy asi všetko naraz.
V evanjeliu počúvame otázku, ktorú dal Ježiš apoštolom: „Za koho ma
pokladajú ľudia?“ Apoštoli to vedeli. Poznali dobre, aké reči idú o ich
Majstrovi. A teda odpovedajú: „Mienky sú rôzne. Za Jána Krstiteľa, iní za
Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy?“
Opýtal sa ich. „Kto som pre vás?“ Všetci mlčia, ale Peter je pohotový.
Nespomína ani jedno z toho, čo hovoria ľudia. Ich názory, dohady a reči ho
nepomýlili. „My za Božieho Mesiáša.“
Občas sa bojím, aby mňa alebo ľudí okolo mňa nepomýlili ostatní v názore
na Ježiša. Aby som ostal verný Pravde. Aby som aj ja pevne veril a vyznal:
„Ježiš, ty si môj jediný Pán a Spasiteľ. Ty si Mesiáš, Boží Syn.“ Viem, že len
keď budem Ježiša poznať a prijímať ako môjho Boha a Pána, až potom ho
dokážem naplno milovať a poslúchať. Ak to nedokážem, urobím si boha
z niečoho iného, najskôr zo seba a z toho, čo chcem ja.
Ježiš, ty si Boží Syn, si Pán, jediný Pán. Pomôž mi, nech sa nenechám
pomýliť názormi sveta. Daj mi poznať Ťa viac.
Matúš Reiner, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)

12. nedeľa v Cezročnom období 23. 6. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00 + Jozef a Jozef
Narodenie sv. Jána
18.15 + Jozef
Krstiteľa, slávnosť
Utorok
6.00 + Peter, Anna, Verona a mama
18.15 Za závislých
Streda
6.00 + Jozef
18.15 + Martin a Anna
Štvrtok
6.00 + rodičia Jozef, Mária a kňaz Štefan
18.15 + Eva Voreková (výr.)
Piatok
6.00 + rodičia Ignác, Veronika a kňaz
Najsvätejšieho Srdca
Matej
Ježišovho, slávnosť
18.15 + Jozef, Johana a ich rodiny
Sobota
7.00 Za BP a pomoc pre Štefana s rodinou
Sv. Petra a Pavla,
8.30 + Jozef
apoštolov, slávnosť,
10.30
prikázaný sviatok
Nedeľa
7.00
13. nedeľa v Cezročnom
8.30
období
10.30 Za veriacich
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 1. skupina, v pondelok
o 14.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes ani do konca prázdnin už nebude.
Zbierka: dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
ZŠ s MŠ R. Dilonga: sv. omša v stredu nebude.
Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa v piatok zúčastní na recitovaní modlitby
Najmilší Ježišu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Takisto veriaci, ktorý v sobotu zbožne použije nábožné predmety požehnané
pápežom alebo biskupom a pripojí Vyznanie viery; aj ten, kto navštívi
katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš
a Verím.
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (24. 6.) – Pia. (28. 6.): sv. omša o 17.00 hod.
Sväté omše na slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov - 29. 6. 2019 budú ako v
nedeľu.
Ned. (30. 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.
Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Utorok
Zábiedovo
17.30
Za BP rod. Hlinovej
Piatok
Zábiedovo
17.30
+ Anna Marušťáková
Najsv. Srdca
Ježišovho, slávnosť
Sobota
Ústie
9.00
Za Z a BP pre Máriu
Sv. Petra a Pavla,
a rod. Bažík
apoštolov, slávnosť, Zábiedovo
10.30
prikázaný sviatok
Nedeľa
Ústie
9.00
13. nedeľa v
Zábiedovo
10.30
Slávnosť titulu kostola
Cezročnom období
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes ani do konca prázdnin už vo farskom kostole nebude.
Zbierka: na katolícke masmédiá činila 153,20 €. Pán Boh zaplať za milodary!
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na koncert Zboru Mária
Túto nedeľu dňa 23. júna 2019 sa o 16.00 hodine vo farskom kostole
v Trstenej uskutoční koncert Zboru Mária pod názvom "Pod ochranou Matky".
Všetci ste srdečne pozvaní!
Pozvánka na koncert
Oravské centrum mládeže v spolupráci s partnermi vás srdečne pozýva dňa
27. júna 2019 na benefičný koncert štyridsaťčlenného speváckeho zboru
Čhavorenge sprevádzaným Českou filharmóniou. Koncert začne o 19.00 hodine
v Dome kultúry v Námestove. V zbore spievajú deti a mladí ľudia z rómskych
osád v Čechách a na Slovensku, pre ktoré účasť v zbore je silnou motiváciou
meniť svoj život. Vstupenky si môžete zakúpiť v Sinaj City Hub v Trstenej
a v predajni Svetlo v Námestove. Cena vstupenky je 5 €. Vstupné je súčasťou
verejnej zbierky na naše rozvojové programy pre mladých ľudí. Viac informácií
nájdete na www.ozviac.sk.
Pozvánka na Tábor Original pre mladých ľudí
Aj tohto roku 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.
PRIPOMÍNAME SI ...

Konfiškácia kostolných zvonov v rokoch 1916 a 1917 ...
V priebehu vojny sa zhoršovala aj situácia so zásobovaním. Kovy sa stali
deficitným materiálom a vládna moc sa to snažila riešiť konfiškovaním
kovových produktov u obyvateľstva. Na základe nariadenia ministerského
predsedu grófa Štefana Tiszu zo dňa 29. decembra 1915 bol nariadený povinný
výkup kovov. Zberu podliehali železné drôty
a nástroje (napr. lemeše, lopaty a pod.),
olovené plomby, kľučky na dverách, vitráže
okien a kníhtlačiarske potreby, akumulátory
a kostolné zvony. Za obeť vojnovej dobe padli
v mnohých oravských obciach kostolné zvony.
Podľa zachovaných farských účtov je zrejmé,
že v septembri 1916 boli z farského Kostola
sv. Martina v Trstenej zobraté dva zvony:
jeden vážil 1224 kg (č. 3851) a druhý vážil 8
kg (č. 3854). Za ne bola vyplatená celková
suma 4928 florénov (zlatých). Dňa 1. októbra
1917 bol zobratý ďalší zvon vážiaci 594 kg (č.
14037). Z vojenského veliteľstva bolo zaň
vyplatených celkom 2376 florénov. Vo svojich
modlitbách pamätajme na obete všetkých
vojen, ktoré postihli našu vlasť - Slovensko
a náš slovenský národ!
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 aj pomôcť pri vyzbieraní ďalších podpisov, tak vám
môžeme poslať podpisový hárok mailom. Záujem treba napísať na mailovú
adresu lubomirsahul@gmail.com Ďakujeme za pomoc!

