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„Pane, príď mi čím skôr na pomoc.“ (Ž 40)
Milí čitatelia!
Pred mesiacom bola spustená na vodu loď s chirurgickým, interným,
očným, zubným oddelením, laboratóriom, očkovacím oddelením, rádiológiou,
ošetrovňou, lôžkovým oddelením. Na lodi pracuje desať zamestnancov,
rehoľník a tím pastoračných pracovníkov, 20 zdravotníkov, medzi nimi aj
profesori a známi lekári. Loď má dĺžku 32 metrov a vyplávala z prístavu
mesta Obido, provincii Paraná. Pracuje v oblasti Amazónie, kde nemá prístup
k lekárskemu vyšetreniu a ošetreniu viac ako 700-tisíc ľudí.
Zvláštnosť tohto podujatia spočíva na pôvode tejto lode: je to “lietadlová”
loď pápeža Františka. Loď a myšlienka na ňu je ovocím posledného
svetového stretnutia mládeže. Niekedy sledujeme veľké ciele a vzdialené
ideály, ale nevšímame si konkrétne možnosti na dobré skutky. Napríklad na
zemi je obývaných iba 7% súše. Ale stále sa objavujú hrozivé scenáre o
prehustení zeme jej obyvateľmi. Hľadáme možnosti bývania na Marse, a
pritom stačí pripraviť podmienky na bývanie na neobsadenej časti súše alebo
morskej hladiny. (Grygar, 0419)
Pretože sa o tom hovorí, ako o jednej možnosti. Pápež František urobil
všetko preto, aby ľudia v ťažko prístupných oblastiach mohli dostať lekárske
ošetrenie a pomoc v chorobe napriek chudobe a veľkých vzdialeností od ich
sídiel. A dielo je na svete. Možno chceme osloviť hnevníkov na pracovisku,
aby sa zmierili, ale sami máme chladné vzťahy so svojimi najbližšími.
Modlime sa o to, aby sme sa nebáli byť iní – Ježišovi. Hoci budeme vytŕčať a
druhí budú hovoriť, že sa od nich vzďaľujeme len preto, že sa usilujeme o
lepšie vnútro a krajší svet naplnený Božím milosrdenstvom.
Pán Ježiš hovorí o ohni, ktorý priniesol na zem a chce, aby vzplanul. Je to
pre nasýtenie sveta Božou milosťou, pretože tá zachráni naše vzťahy a životy.
Ona je znamením, že sme pre stvorení pre svet večného života a lásky. Nie
pre tento svet, tu sme len na prvej stanici. Nie sme z tohto sveta.
Juraj Spuchľák, dekan – farár

20. nedeľa v Cezročnom období 18. 8. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00 + Margita, Karol, Etela
18.15 + Mária
Utorok
6.00 + Za Božiu pomoc pre syna
Sv. Bernarda, opáta a učiteľa
vo väzení
Cirkvi, spomienka
18.15 + Mária, Štefan a rodičia
Streda
6.00 Za Božiu pomoc pre Máriu
Sv. Pia X., pápeža,
Dullovú
spomienka
18.15 + Emília
Štvrtok
6.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre
Panny Márie Kráľovnej,
Annu – 70 r.
spomienka
18.15 Za zdravie a Božiu pomoc pre
Dominika
Piatok
6.00 + Tomáš Dulla
Sv. Ruženy Limskej,
18.15 + Irena a Jana
ľubovoľná spomienka
Sobota
6.00 + Duše v očistci
Sv. Bartolomeja, apoštola, 15.00 Karas – Lucká
sviatok
18.15 Za Božiu pomoc pre Oľgu a
Mikuláša
Nedeľa
7.00
21. nedeľa v Cezročnom
8.30
období „cez rok“
10.30 Za veriacich
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Poddielová + Duklianskych
hrdinov. Pán Boh zaplať za upratovanie a trpezlivosť.
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.
Františkáni – Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (19. 8.) – Sob. (24. 8.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (25. 8.): 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
Sv. Bernarda, opáta
a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Štvrtok
Panny Márie Kráľovnej,
spomienka
Piatok
Sv. Ruženy Limskej,
ľubovoľná spomienka
Nedeľa
21. nedeľa v Cezročnom
období „cez rok“

Zábiedovo

Ústie
Zábiedovo
Ústie
Zábiedovo

17.30 + Anna, Jozef,
Vlado
17.30 Na úmysel
celebranta
17.30 Za Božiu pomoc
pre Miroslava
s rodinou
9.00
10.30

OZNAMUJEME VÁM ...
ZAVEDENIE STRÁNKOVÝCH HODÍN
FARSKÉHO ÚRADU V TRSTENEJ
V duchu ustanovení diecéznej synody Spišskej diecézy a pre lepšie
vybavenie administratívnych potrieb všetkých, pondelkom 19. 8. 2019
zavádzam na farskom úrade stránkové hodiny:
1. V pondelok od 10.00 do 11.30 a od 16.00 do 17.30;
2. V stredu od 10.00 do 11.30.
Tieto hodiny budem aktualizovať po troch mesiacoch podľa
potrieb.
V každom prípade však vedzte, že:
1. Sú najmä pre istotu prichádzajúcich ku nám, že nás na fare
nájdete. Pokiaľ súrne nebudeme môcť byť v tomto čase na
fare prítomní, oznámime to prostredníctvom vývesky na
dverách budovy farského úradu.
2. Vždy môžete prísť alebo volať na pevnú linku vo večerných
hodinách. Cez deň aj na mobil: 0905 458 788. Keď budeme
prítomní obaja s pánom kaplánom, vybavíme Vás radi
a ochotne.

3. Toto usmernenie a hodiny sa netýkajú kostolníkov,
organistov a kostolného personálu.
Ďakujem Vám za všetkým za pochopenie! Pán Boh zaplať!
Juraj Spuchľák, dekan – farár
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na 125. výročie Bobrovskej púte 2019
Pozývame Vás na 125. výročie Bobrovskej púte 2019 Nanebovzatia Panny
Márie. Púť vyvrcholí v nedeľu (18. 8.) o 10.00 hodine slávnostnou sv. omšou,
ktorú bude celebrovať Mgr. Ján Piatak, delegovaný diecézny biskup.
Pozývame vás!
PREDSTAVUJEME VÁM ...
Sv. Bartolomej, apoštol a mučeník
Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola a mučeníka, sa slávi 24. augusta.
Narodil sa na začiatku 1. storočia v obci Kána Galilejská (Izrael). Zomrel
roku okolo 51 v dnešnom Arménsku.
Význam mena sv. Bartolomeja
Význam mena: syn Tolomaia; syn vyorávača brázd, syn silného muža
(aram.). Jeho atribúty: nôž, kniha, stiahnutá koža.
Zmienky o ňom vo Svätom písme
O sv. Bartolomejovi vieme s istotou povedať len to, čo sa o ňom píše v
Novom zákone – v evanjeliách a Skutkoch apoštolov. Patril medzi dvanástich
apoštolov. Jeho meno znamená „syn Tolomaia“. Všeobecne sa pokladá za
Natanaela, ktorý sa spomína v Jánovom evanjeliu a o ktorom sa hovorí, že je
z Kány Galilejskej. Ježiš o ňom povedal: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom
niet lesti.“ Prekvapený Natanael sa opýtal Ježiša: „Odkiaľ ma poznáš?“ A
Ježiš odpovedal: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod
figovníkom.“ Bartolomej odpovedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ
Izraela!“ Na to Ježiš odpovedal: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som
ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Neskôr sa to potvrdilo. Ježiš
pokračoval: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích
anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ Bartolomej s ostatnými
apoštolmi zažil zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Zmienky v rímskom martyrológiu
Rímske martyrológium uvádza, že Bartolomej pôsobil v Indii,
Mezopotámii, Perzii, Egypte a v Arménsku, kde ho stiahli z kože a sťali za
kráľa Astyagesa v Derbende na západnom pobreží Kaspického mora.
Zobrazuje sa väčšinou so zahnutým nožom – nástrojom umučenia a s knihou
evanjelia. Existuje evanjelium, ktoré nesie jeho meno, považuje sa však za
apokryfné.

