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„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Ž 117)
Milí bratia a sestry!
Keby sa nás niekto pýtal, či bude málo tých, ktorí budú spasení, asi
by sme z istotou povedali, že keď sa pozrieme okolo seba, tak veľmi
nemá kto prísť do neba. Že svet je skazený, bezbožnosť stále rastie a
dobrých ľudí ubúda. Pán Ježiš neodpovedal. Zrušil zvedavosť ľudí a
povzbudil k väčšej snahe. Nežil v lepších časoch ako my. Tou tesnou
bránou nie je klietka prikázaní a náboženských obmedzení, ale Pán
Ježiš. On je bránou, cez ktorú sa vchádza do neba. Toto je radostná
zvesť dnešnej nedele. To je evanjelium, ktoré máme hlásať v celom
svete. Všade tam, kde nás Božia prozreteľnosť pošle. Nebo je
nezaslúžený Boží dar. Nik sa nespasí sám, len v spolupráci s Božou
milosťou. Nedá sa kúpiť, len prijať ako dar. Nebo je otvorené pre
všetkých a Pán Boh túži dať radosť Božieho kráľovstva všetkým. Cesta
do neba je spojená s plnením Božej vôle. Aby sme nepočuli slová pri
Božom súde: „Nepoznám vás. Hovorili ste o mne, odvolávali ste sa na
mňa, ale nežili ste so mnou. V rozhodovaniach som vám bol cudzí, aj v
rečiach a skutkoch." Aj v konaní dobra sa potrebujeme pýtať Pána, či
to, čo chceme robiť, chce aj on.
Preto žime radostné posolstvo dnešného evanjelia. Radosť z toho, že
nás Pán Boh čaká v nebi a dáva sa nám poznať cez sviatosti a Sv.
písmo. Neľakajme sa hriešnosti svojej ani nášho okolia. Venujme sa
radšej naprávaniu toho, čo nám nevyšlo a modlitbám za tých, ktorí ešte
k pokániu nedozreli. Božie milosrdenstvo je nekonečné. Jediné
obmedzenie je jeho neprijatie zo strany človeka.
Dominik Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)

21. nedeľa v Cezročnom období 25. 8. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
Utorok
Sv. Moniky, spomienka
Streda
Sv. Augustína, biskupa
a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Štvrtok
Mučenícka smrť sv. Jána
Krstiteľa, spomienka
Piatok
Sobota
Panny Márie v sobotu
Nedeľa
22. nedeľa v Cezročnom
období „cez rok“

6.00
18.15
6.00
18.15
6.00
18.15

Za dobrodincov
+ Mikuláš a Margita
+ Martin
+ Brigita
Za B. pomoc pre Klementínu
a Mariána
+ Jozef a Rozália

6.00
18.15

+ František a Anna
+ Viktor

6.00
18.15
6.00
18.15
7.00
8.30
10.30

+ Stanislav Pekarčík
+ Ján, Johana, Jozef, Justína
Za B. pomoc pre Irenu
+ Alfonz a Jozefa
Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme námestie a ulice za farou. Pán
Boh zaplať za upratovanie a trpezlivosť.
Príspevok na misie – o. Majerník
Naša farnosť prispela misionárovi v Tanzánii o. Majerníkovi na jeho
činnosť vo výške 750,-€. Pán Boh zaplať!
Myšlienka k Národnému pochodu za život
Tým, ktorí sú vidinou kariéry a rýchleho mediálneho úspechu pokúšaní
riediť Ježišovo učenie v mene pochybnej politickej korektnosti, všetkým
tým Ježiš v dnešnom evanjeliu odkazuje: nefalšujte moje učenie, ktoré nie
je o pohodlnej ceste do širokej brány! Vstupujte úzkou bránou náročnej
pravdy o nedotknuteľnosti života, ktorý nie je súkromnou hračkou
človeka, ale posvätným darom Stvoriteľa. Darom, za ktorý sa oplatí
nasadiť aj kráčajúc proti prúdu, a tak trpieť, ba aj obetovať vlastný život.

OZNAMUJEME VÁM ...
Stránkové hodiny farského úradu v Trstenej
Ďakujem Vám za využívanie stránkových hodín:
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
Vždy môžete prísť alebo volať na pevnú linku cez deň i vo večerných
hodinách: 043/5392004. Email: faratrs@orava.sk. Keď budeme prítomní
obaja s pánom kaplánom, vybavíme Vás radi a ochotne.
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka Zboru Mária
Pozývame všetkých rodičov našich spevákov na organizačné
stretnutie v utorok 27. augusta 2019 o 19.00 hodine vzadu na fare.
Mladších i starších spevákov pozývame na spoločný nácvik v stredu 28.
augusta 2019 o 15.00 hodine na fare. Radi tiež privítame nových členov spevákov či hudobníkov!
Viac informácií nájdete na našej web stránke: http://zbormaria.webnode.sk/
Pozvánka na Národný pochod za život
Pochod za život sa uskutoční dňa 22. 9. 2019 v Bratislave. Materiály
ako aj informácie o Národnom pochode za život sú dostupné na web
stránke: www.pochodzazivot.sk. Do pozornosti dávame mobilnú aplikáciu
"prolife modlitebník".
Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Utorok
Zábiedovo
17.30 +
Viktor,
Amália
Sv. Moniky,
a Janka
spomienka
Štvrtok
Ústie
17.30 Na úmysel celebranta
Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa,
spomienka
Piatok
Zábiedovo
17.30 Za B. pomoc pre Ružu
č.8
Nedeľa
Ústie
9.00
22. nedeľa v
Zábiedovo
10.30
Cezročnom období
„cez rok“

Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (26. 8.) – Sob. (31. 8.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (1. 9.): 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.
NIEČO DO PRAKTICKÉHO ŽIVOTA KRESŤANA ...
Sv. Ján Mária Vianney o pokore ...
Sv. Ján Mária Vianney, inak známy aj ako svätý kňaz z Arsu, je príkladom
dokonalého kňazstva. Sv. Mária Vianney bol plamenným kazateľom a
zachránil pre nebo veľa duší. Prečítajte si jeho návod na pokoru ako základnú
čnosť v boji proti pýche, matke každého hriechu.
1. Nechváliť sa na verejnosti svojimi dobrými skutkami a
úspechom, nerozprávať o svojich prednostiach, ale ani o omyloch.
Neopakovať to, čo iní hovoria o nás.
2. Ukrývať svoje dobré skutky, almužny, modlitby, pokánie a
dobrodenia preukázané blížnemu, ako aj neviditeľné milosti, ktoré
udeľuje sám Boh.
3. Netešiť sa z pochvál a iba samému Bohu pripisovať skutok, kvôli
ktorému nás ľudia chvália. Dobre je prejsť v rozhovore na inú tému,
aby sme prerušili pochvaly.
4. Nehovoriť o sebe ani zle, ani dobre. Sú ľudia, ktorí často hovoria
o sebe zle preto, aby ich chválili. To je falošná pokora. Nehovorte o
sebe nič a buďte presvedčení, že sami ste úbohí a že vás iba Boh z
ľútosti drží na svete.
5. Nikdy sa nehádať so seberovnými. Treba ustúpiť, ak to dovoľuje
svedomie. Nech sa nám nezdá, že je pravda vždy na našej strane. Len
človek plný pýchy chce, aby bolo vždy podľa neho.
6. Nebyť smutný a nežialiť, ak nás hania. To by svedčilo o
nedostatku pokory. Podľa vzoru svätého kráľa Dávida (Žalm 7, 5)
treba ďakovať Bohu, keď sa nám ľudia odplácajú zlom za dobro.
7. Podľa vzoru Krista, ktorý bol naplnený výsmechom, ako aj
podľa vzoru apoštolov, ktorí sa tešili, že mohli trpieť z lásky k
Spasiteľovi, treba ochotne znášať prenasledovania a urážky, lebo to
bude naším šťastím a nádejou v hodine smrti.
8. Nerobiť sa nevinným a neospravedlňovať sa, ak sme sa dopustili
činu hodného odsúdenia.
9. Túžiť po nepríjemných veciach a skromne sa obliekať.

