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„Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.“
Modlitba o úspech
Príklad Sedembolestnej je pre nás veľavravný. Dnešná slávnosť má nielen
nádych mariánskych pútí a modlitieb jej ctiteľov, ale má aj nádych
odovzdanosti Trojjedinému Bohu. A to nie odovzdanosti zdanlivej alebo
demonštratívnej či diplomatickej, ale skutočnej - nasýtenej krvou a zriekaním,
ale aj pokojom srdca a láskou.
Páter Špidlík hovorí Pavlove slová: „Nechcem sa chváliť ničím iným, iba
krížom nášho pána Ježiša Krista.“ Bohu patrí všetka sláva a chvála. Kristus
tu na zemi nie je slávny, ale potom po utrpení a zmŕtvychvstaní áno. Aj my
odumrime hriechu a po našej smrti hriechu aj tej našej, ktorú čakáme po
tomto pozemskom živote, budeme slávni, ak s ním tu zomrieme. Ak v ňom
zomrieme a to nielen hriechu, ale tak naozaj prechodom na druhý svet. Teraz
sa však musíme učiť odumierať, aby sme získali život - večný. A preto si
musíme korigovať aj naše prosby, ktoré mu adresujeme po vzore
Sedembolestnej Panny Márie.
V čakárni jednej nemocnice v New Yorku možno prečítať nápis: „Prosil
som Ťa, Pane, o silu, aby som získal úspech. Urobil si ma slabým, aby som sa
naučil byť poslušným. Prosil som Ťa o zdravie, aby som mohol urobiť veľké
veci a ty si mi dal chorobu, aby som mohol robiť lepšie skutky. Prosil som Ťa
o bohatstvo, aby som bol šťastný. Získal som chudobu, aby som sa stal
múdrym. Prosil som Ťa o silu, aby som získal úctu ľudí a Ty si ma urobil
slabým, aby som prejavil záujem o Teba. Prosil som Ťa o priateľstvo, aby
som nebol sám a Ty si mi dal srdce pre lásku ku všetkým bratom. Nezískal
som nič z toho, o čo som prosil. Získal som predsa všetko, po čom som túžil.
Vďaka Ti, Pane!“
Panna Mária je pre nás vzorom modlitby. Aj podľa tej, ktorá visí v
nemocnici New Yorku.
(PELLEGRINI, P.: 365 zamyslení na každý deň. Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 1998, s. 85.)
Juraj Spuchľák, dekan - farár

24. nedeľa v Cezročnom období 15. 9. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00 + Mikuláš, Filoména a deti
Sv. Kornélia, pápeža
18.15 Za Božiu pomoc a poďak.
a Cypriána, biskupa, muč.,
Márie, 80 r.
spom.
Utorok
6.00 + Mária Hucíková
Sv. Róberta Bellarmína,
18.15 + Matej, Anna a synovia
biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.
Streda
6.00 + z rodiny
18.15 + Jozef, Terézia a rodičia
Štvrtok
6.00 Za Božiu pomoc pre Máriu,
Sv. Januára, biskupa
60 rokov
a mučeníka, spomienka
17:00 + Anna, Peter
Piatok
6.00 + + Zlatica Dzureková, 1.
Sv. Ondreja, kňaza a Pavla
výročie
a spoloč., mučeníkov, sp.
18.15 Poďakovanie za 75 rokov
Jána
Sobota
6.00 Za B. pomoc Eva Kašťáková,
Sv. Matúša, apoštola a
80 rokov
evanjelistu, sviatok
15.00 D. Šroba – Drdajová
16.00 Németh – Suľová
17.00 Šrámek – Lukáčová
18.15 +
rodiny
Letašiovej
a Podskočovej
Nedeľa
7.00
25. nedeľa v Cezročnom
8.30
období 22.09.2019
10.30 Za veriacich
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme podľa nového rozpisu:
Hugolína Gavloviča, Družstevníkov, Na diele. Pán Boh zaplať za
upratovanie a trpezlivosť.
Dnes je výročie biskupskej vysviacky Jozefa Kardinála Tomka.
Púť do Šaštína:
Sprevádzajme našich pútnikov do Šaštína modlitbami a obetami.
Úmysly na sväté omše:
Budeme zapisovať v utorok po svätej omši v Trstenej a vo štvrtok v Ústí.
V Zábiedove podľa dohody v jeden termín.

Myšlienka k Národnému pochodu za život
Sedembolestná Panna Mária stála pod krížom na Golgote ako „žena nádeje“.
Na kríži videla svojho výsmešne korunovaného Syna Ježiša. Napriek všetkej
beznádeji však verila, že stále platí Zvestovanie a teda Boží odkaz o Ježišovi:
Jeho kráľovstvu nebude, nebude konca! Posilnime sa Máriiným príkladom,
vyprosujme si na jej orodovanie nádej: veď Ježiš je konečný a definitívny
víťaz. On vedie náš zápas o život, o život aj tých najbezbrannejších.
Poďakovanie:
Pán Boh zaplať! Pánovi Mikulášovi Geburovi, ktorý nám očistil a
spriechodnil strešné zvody na kostole, konzultoval potrebné drobné
klampiarske práce a odporúčal postupy na udržiavanie súčasného stavu
a odvodnenia žľabov na streche kostola svätého Martina.
Ďakujem aj preto, že svoju odbornú prácu spojenú s lezením po ťažko
prístupných plochách venoval ako dar Pánovi a nášmu farskému
spoločenstvu.
Diecézna škola viery
Začína sa ďalší ročník výnimočného projektu s dobrou spätnou väzbou
v rámci Spišskej diecézy a jej dekanátov. Preto vo štvrtok bude prvá
prednáška. Prosím a pozývam všetky spoločenstvá, animátorov na birmovné
prípravy aj rodičov a členov farských rád. Akolytov osobitne, ako aj
organistov, lektorov a kostolníkov. Členov spevokolov a miništrantov na
účasť v škole viery. Po svätej omši bude 40-minútová prednáška a po nej
diskusia. Celé stretnutie do hodiny po svätej omši skončí. Podporme
podujatie aj modlitbou!

Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (16. 9.) – Sob. (21. 9.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (22. 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.
Vešpery budú každý pondelok po sv. omši o 17.00 hodine.
Adorácia bude vždy vo štvrtok do 19.00 hodiny.
Vo františkánskom kalendári si pripomíname ...
17. 9. - sviatok stigmatizácie nášho otca sv. Františka; 18. 9. -spomienka
na sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza, člena 1. rádu; 23. 9. - spomienka na
sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, člena 1. rádu.

POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na sv. omšu k rehoľným sestričkám do kaplnky
V pondelok dňa 16. septembra 2019 o 17.30 hodine bude slávená sv.
omša v kaplnke u sestier františkánok. Tešíme sa na vás!
Pozvánka na divadelné vystúpenie
Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov z Hlohovca Vás pozýva na
divadelné predstavenie zo života svätej Kataríny Sienskej do Tvrdošína –
do Kina Javor, dňa 21.septembra 2019 o 16.00 hodine. Vstupné je
dobrovoľné.
Pozvánka na Trstenskú organovú jeseň
Prvé vystúpenie sa začína v nedeľu dňa 22. septembra 2019 o 16.00
hodine koncertom majstra Davida di Fiore. Pozývame vás všetkých!
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 Za Božiu pomoc pre
Sv. Róberta
prvopr. deti a rodičov
Bellarmína, biskupa
a učiteľa Cirkvi, sp.
Štvrtok
Ústie
16.30 Na úmysel celebranta
Sv. Januára, biskupa
a mučeníka, spom.
Piatok
Zábiedovo 17.30 + František a Ľudovít
Sv. Ondreja, kňaza
Kameník
a Pavla a spoloč.,
mučeníkov, sp.
Nedeľa
Ústie
09.00
25. nedeľa
Zábiedovo 10.30
v Cezročnom období
22. 09. 2019

