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Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

„Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.“ (Ž 69)
Milí bratia a sestry!
„Spokojnosť robí z chudobného človeka boháča, nespokojnosť robí z
bohatého človeka chudáka,” povedal Benjamin Franklin. Vidím stále viac
ľudí, ktorí sú nespokojní – so sebou a životom, ktorý žijú, s okolím a druhými
ľuďmi, spoločnosťou, svetom. Zdá sa mi niekedy, že čím viac máme, tým
väčšou nespokojnosťou trpíme. Chceme mať ešte viac, porovnávame sa s
druhými ľuďmi, ženieme sa za množstvom vecí a zážitkov, ktoré vôbec
nestoja za to. Nehovorím o nespokojnosti so sebou a stavom vecí, ako hnacou
silou učenia a zlepšovania sa. Mám na mysli skôr nespokojnosť, ktorá by sa
dala nazvať aj nevďačnosťou alebo snahou mať stále viac.
Nedávno som stretol vrcholového manažéra. Opustil špičkovú firmu a išiel
do druhej, ktorá sa mu javila ešte lepšia. Mal som pocit, že je trochu
nespokojný a on mi povedal takúto vetu: “Zvonka to vyzerá inak.” Podobnú
vetu mi pred pár dňami povedal aj iný známy: “Keď kosím svoj trávnik, zdá
sa mi zanedbaný a ten susedov je z diaľky krásny. Potom ma sused pozve na
pohár vína, sedím na jeho trávniku a vidím, že zblízka vôbec nie je krásny a
ten môj sa mi zrazu javí dokonalý.”
Všimol som si, že najviac nespokojní sú často ľudia, ktorí na to majú
najmenej dôvodov a naopak, tí, ktorí to majú naozaj v živote ťažké, často
šíria pokoj a úsmev. Podobne ako v práci, tí, čo najviac kričia, že musia veľa
pracovať, by mali dostať viac práce ako tí, čo sú ticho a ťahajú za dvoch.
Sme nespokojní, lebo sa nevieme tešiť z toho, čo máme a ženieme sa za
niečím, čo možno vôbec nepotrebujeme. Nevieme sa odpojiť od neustáleho
rozptyľovania a nájsť pokoj. Nerozlišujeme dôležité signály a veci v našich
životoch od tých nepodstatných.
Preto vám prajem všetkým spokojné prázdninové dni!
Branislav Kožuch
(OZ V.I.A.C., Trstená)

15. nedeľa v Cezročnom období 14. 7. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
Sv. Bonaventúru, biskupa
a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok
Prebl. Panny Márie Karmelskej,
slávnosť
Streda
Sv. Andreja Svorada a Benedikta,
pustovníkov, spomienka
Štvrtok

6.00
18.15
6.00
18.15

Poďakovanie
za
manželstva
+ Jarmila Červená
+ Karol Ďubašík

6.00
18.15

+ Karol

dar

6.00
18.15 + Mária
Piatok
6.00
18.15 Za Z a BP pre členov rodiny
Sobota
6.00
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná 16.00 Ruml – Šimáková
spomienka
18.15 + Ľudmila, Tomáš, Ján
Nedeľa
7.00
16. nedeľa v Cezročnom období
8.30
10.30
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Oravickú ulicu a SNP, v pondelok
o 14.00 hod. dobrovoľníci.
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

14.7.
Spievame Márii
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

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

Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
V nedeľu 14. 7. 2019 budú v našom kostolíku sv. omše: o 8.30 (z dôvodu
slávnostnej sv. omše na námestí o 10.00 hodine) a o 18.15
Pon. (15. 7.) – Sob. (20. 7.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (21. 6.) sv. omša o 9.00 a o 18.15 hod.
Oznam na prázdniny
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
Štvrtok
Piatok

Zábiedovo
Ústie
Zábiedovo

17.30
17.30
17.30

Sobota
Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka
Nedeľa
16. nedeľa v
Cezročnom období

Zábiedovo

15.00

Ústie
Zábiedovo

9.00
7.30

Chovančák - Kališová

AKTUALITA V MESTE A VO FARNOSTI ...
V nedeľu dňa 7. júla 2019 sme sa vo farskom kostole rozlúčili s vdp.
farárom Jaroslavom Chovancom, ktorý odišiel pôsobiť do novej farnosti
Liptovské Sliače. V Trstenej bol od júla 2006. Do našej farnosti prišiel
nový vdp. dekan - farár Juraj Spuchľák, rodák z Oravskej Polhory,
ktorý dlhé roky účinkoval ako riaditeľ rádia Lumen v Banskej Bystrici.
Prosíme vás všetkých, aby sme s úprimnou láskou v srdci, podporou
a milým slovom prijali tohto nášho nového duchovného pastiera ako aj
nových pánov kaplánov. Zároveň vás prosíme o úprimné modlitby
a obety za nich!
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na podujatie Hrdí na rodinu
V sobotu dňa 20. júla 2019 o 14.30 hodine sa v Bratislave pred Katedrálou
sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide
o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne
ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame
všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie na
stránke: hrdinarodinu.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 vyzdvihnúť si
po sv. omšiach v sakristii kostola.
Petícia 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!

