ŽIVOT	
  	
  FARNOSTI	
  	
  TRSTENÁ	
  
nedeľa 21. 7. 2019, roč. III., č. 29
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

„Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?“ (Ž 15)
Milí bratia a sestry, drahí Trstenčania!
Srdečne Vás pozdravujem a spolu s pánom kaplánom Martinom Tešlom
Vám prajem veľa Božieho požehnania a radosti.
Predovšetkým sa Vám chcem poďakovať za verejné prijatie do tejto
farnosti, ktoré ste prejavovali a prejavujete stále svoju ochotou, aj tým
povestným: „Vitajte!“ Iste k tomu pripájate aj svoje modlitby, s ktorými
počítam.
Veľmi túžim stretnúť sa so všetkými spoločenstvami, ktoré sú združené pri
farnosti, potom čo som sa stretol s bratmi a otcami františkánmi, chcem sa
stretnúť aj so všetkými spoločenstvami, ktoré pracujú v rámci farnosti.
Zároveň farská rada, ktorá doteraz pracovala pre túto farnosť, je objektom
mojej prosby: prosím, aby pracovala aj ďalej. Onedlho poprosím o termín, na
ktorom sa dohodneme, aby sme sa spolu stretli a zároveň modlitbou a dobrým
uvažovaním sa pripravili na jednotlivé úlohy, ktoré v duchovnej správe i v
správe starostlivosti o kostol a farskú budovu aj ostatné záležitosti prislúchajú
mojej službe.
Ďakujem všetkým: chorým za modlitby, deťom za ich úsilie o rast v
duchovnom živote a rodinám a manželstvám za všetky obety, ktoré v tejto
farnosti ponúkajú Pánovi.
Milí bratia sestry! V evanjeliu dnešnej nedele počúvame známy príbeh o
Márii a Marte. Chcem sa preto na Vás všetkých obrátiť s výzvou, aby sme
poslanie k účasti na spoločnom dobre v rodinách, občianskom spoločenstve a
vo farnosti chápali ako osobitný prínos každého človeka. Povedať, že hocikto
to alebo ono urobí veľmi ľahko, a žiadať pomoc znamená, že ho nebudeme
dostatočne motivovať, ak si nebudeme pri prosbe o takúto prácu a pomoc
jednoznačne uvedomovať, že každý je poslaný osobitným spôsobom na úlohu
vo farnosti a k tomu mu dal pán Pán aj schopnosti. Preto vás prosím, aby ste
vkladali do služieb farnosti a občianskeho spoločenstva svoje osobitné dary,
ktorými Vás Pán obdaril. Ak dvaja robia tú istú prácu, nerobia ju rovnako. A
na to je potrebné, aby sme pri Pánových nohách – ako Mária – počúvali hlas

Božej vôle a zároveň výzvy na posilnenie schopnosti, a pritom – ako Marta –
ochotne poslúžili tým, ktorí to potrebujú.
Len spojením duchovna a modlitby i práce dosiahneme priblíženie sa
Božiemu kráľovstvu a Božie kráľovstvo pritiahneme k sebe.
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Juraj Spuchľák, dekan – farár

16. nedeľa v Cezročnom období 21. 7. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
Sv. Márie Magdalény, sviatok
Utorok
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky
Európy, sviatok
Streda
Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza,
ľubovoľná spomienka
Štvrtok
Sv. Jakuba apoštola, sviatok
Piatok
Sv. Joachima a Anny, rodičov
Panny Márie
Sobota
Sv. Gorazda a spoločníkov,
spomienka
Výročie biskupskej vysviacky
Mons. Štefana Sečku (2002)
Nedeľa
17. nedeľa v Cezročnom období
“cez rok”

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
16.00
18.15

Kuráň a Paet
+ Ľudmila, Tomáš a Ján

7.00
8.30
10.30

Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Ulica Mieru
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.
Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať a o vaše modlitby prosia:
Štefan Smolár zo Zákamenného a Martina Kortynová z Vitanovej.
Ohlasujú sa prvý raz.

Jozef Hauko a Katarína Kristofčáková obaja zo Slovenského Grobu.
Ohlasujú sa prvý raz.
Michal Fábry z Trstenej a Andrea Tekeľová z Habovky. Ohlasujú sa prvý
raz.
Martin Kuráň z Trstenej a Maureen Grace Paet z Diffun Qirino (Filipíny).
Ohlasujú sa tretí raz.
Marcel Gnida z Liesku a Radoslava Bielopotocká z Hruštína. Ohlasujú sa
druhý raz.	
  	
  
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (22. 7.) – Sob. (27. 7.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (28. 6.): sv. omša o 9.00 a o 18.15 hod.
Oznam na prázdniny
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 + Štefan
Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy, sviatok
Štvrtok
Ústie
17.30 Za
zdravie
a Božiu
Sv. Jakuba apoštola,
pomoc
deťom
sviatok
a vnúčatám.
Piatok
Zábiedovo
17.30 + Jozef, Peter, Miroslav
Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
Nedeľa
Ústie
9.00
17. nedeľa v Cezročnom
Zábiedovo
7.30
období
ĎAKUJEME VÁM ...
Poďakovanie za prípravu farskej budovy
Ďakujem Vám za prípravu fary po sťahovaní. Ďakujem aj za prejavy žičlivosti
a podpory pre nás oboch kňazov v tejto farnosti. Pán Boh zaplať!
Poďakovanie za Karmelskú púť 2019
Pán Boh zaplať! Mestu Trstená, organizátorom, účastníkom i hosťom
festivalu, ale vo veľkej miere Mons. Prof. ThDr. Stanislavovi Stolárikovi, PhD.,
rožňavskému biskupovi za liturgickú službu a službu Božieho slova na tejto

slávnosti. Podobne ďakujem aj všetkým ochotným pomôcť a obetujúcim svoj
voľný čas, sily a prostriedky. Nech vás Pán odmení!

POKRAČUJEME ...
Prosíme vás naďalej v zberaní podpisov v petícii proti hazardným
hrám a hracím automatom v Trstenej. Je to veľmi aktuálne a naliehavé!
Ďakujeme vám všetkým za pomoc!
POZÝVAME VÁS ...

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.
Duchovné stretnutie
s blahoslavenou sestrou
Zdenkou
Od utorka 30. júla
2019 od 18.00 hodiny do
nedele 4. augusta 2019 sa
uskutoční
program
duchovnej starostlivosti
a obnovy vo farnosti
Krivá.
Vyvrcholenie
duchovného
stretnutia
bude
v nedeľu
4.
augusta 2019 slávením
sv. omše o 10.30 hodine
v Krivej.
Program
stretnutia
nájdete
na
našich
výveskách.

