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Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

„Jasaj Bohu, celá zem.“ (Ž 66)
Evanjelium podľa sv. Lukáša (Lk 10, 1 - 9)
Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred
sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.
A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!
Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto
domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie,
vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo
robotník si zaslúži svoju mzdu.
Neprechádzajte z domu do domu!
A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám
predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: „Priblížilo
sa k vám Božie kráľovstvo.“

14. nedeľa v Cezročnom období 7. 7. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00
18.15
Utorok
6.00
18.15
Streda
6.00
18.15
Štvrtok
6.00
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, 18.15
sviatok
Piatok
6.00
18.15
Sobota
6.00
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná
15.30 Vnenčák – Puváková
spomienka
18.15
Nedeľa
7.00
15. nedeľa v Cezročnom období
10.00 Škapuliarska púť
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 3. skupina,
v pondelok o 14.00 hod. dobrovoľníci.
Výročie: vo štvrtok je výročie biskupskej vysviacky Mons. Andreja
Imricha, emeritného spišského pomocného biskupa (1992).
Zbierka: na dobročinné diela činila 899,70 €. Pán Boh zaplať za
milodary.
Modlitby: v laviciach máte papieriky, na ktorých je modlitba Spomeň si,
svätá Panna Mária a modlitba k sv. Michalovi archanjelovi po novom.
Skúste sa naučiť novšie verzie týchto modlitieb, nech je to jednotné.
SOBOTA 13.7.2019
!!! 18:15 !!!
19:25
20:15
20:45
22:00
22:30

Spievame Márii
Svätá omša spojená s inštaláciou nového farára
Spevácky zbor Tristianus
Modlitba svätého ruženca
Spevácky zbor sv. Martina z Bojníc
Krížová cesta
Adorácia

NEDEĽA
2019
10:00
15:00
16:15
17:15
18:00
18:45
19:45
21:15

14.7.
Spievame Márii, Škapuliarska púť
Slávnostná svätá omša - celebruje Mons.
Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup
Dano Heriban - Čosi úsmevné /program pre deti/
Križiaci
Detský spevácky zbor Mária
Zbor Alfa
Páter Gabriel + zbor Gregos
Paľo Drapák
Kéfas

Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (8. 7.) – Sob. (13. 7.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (30. 6.): sv. omša o 9.00 a o 18.15 hod.
V nedeľu 14. 7. 2019 budú v našom kostolíku sv. omše: o 8.30 a 18.15 z
dôvodu slávnostnej sv. omše na námestí o 10.00 hodine.
Oznam
Od 1. 7. 2019 počas letného obdobia nebudú v našom kostolíku v pondelky
vešpery, štvrtkové adorácie ani piatkové mládežnícke sväté omše.
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 ružu sv. Terézie
z Ávily
Štvrtok
Ústie
17.30 + z rod. Bažík
Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy, sviatok
Piatok
Zábiedovo 17.30 + Marián Cisárik
Nedeľa
15. nedeľa v Cezročnom
období

Ústie
Zábiedovo

9.00
7.30

ÚSTIE: Zbierka: na dobročinné diela činila 138,40 €. Pán Boh zaplať!
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na modlitbu posvätného ruženca
V nedeľu 7. júla 2019 o 14.00 hodine bude modlitba posvätného ruženca vo
farskom kostole. Prosíme o účasť všetkých členov Ružencového bratstva a zároveň
pozývame aj ostatných farníkov, veriacich ako aj hostí v našej farnosti a v meste.
Pozvánka na podujatie s názvom Na bicykli za život
Pripravuje sa 23. ročník cykloakcie NA BICYKLI ZA ŽIVOT. Od 30. 6 do
25.7. 2019 cyklisti navštívia viac ako 40 miest, aby mobilizovali komunity k dielu
ochrany nenarodených detí. V našom meste sa s nimi môžeme stretnúť v utorok, 9.
júla 2019 o 15.00 hodine pred areálom nemocnice, kam nás pozývajú na spoločnú
modlitbu.
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 8. až 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 duchovný tábor “Drakobijec“
OZ Misia mladých pozýva chlapcov vo veku 9 až 13 rokov na akčný a duchovný
tábor “Drakobijec”. Tábor sa uskutoční od 21. do 25. augusta 2019. Všetky potrebné
informácie nájdete na prihláškach, ktoré je možné si vyzdvihnúť po sv. omšiach v
sakristii kostola.
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!

