ŽIVOT	
  	
  FARNOSTI	
  	
  TRSTENÁ	
  
nedeľa 13. 10. 2019, roč. III., č. 41
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

„Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.“ (Ž 98)
Najhoršia modlitba je nepomodlená...
Modlitba posvätného ruženca – dnes aktuálna.
Tento mesiac si v rámci mesiaca pripomíname nielen misionárov, ale aj
misie samotné. Mali by sme poznať svoj krst a ďakovať zaň Bohu, ale aj
rodičom a krstným rodičom za vieru.
Viera a jej odovzdávanie je misijným poslaním, ktoré nevyžaduje
vycestovanie, ale cestu do ľudského srdca – v tomto prípade dieťaťa –
s rešpektom a budovaním jeho slobody.
Pri tejto snahe nás musí sprevádzať modlitba, pretože bez požehnania
a pomoci Trojjediného Boha nemôžeme rátať s evanjelizáciou alebo misiami,
nanajvýš s indoktrináciou. Evanjelizácia je nadviazanie osobného vzťahu
s Bohom, Cirkvou a celým spoločenstvom veriacich, biskupom ako
zástupcom apoštolov.
Na to nám môže poslúžiť modlitba ruženca. Promótor ruženca – jeho
oficiálny podporovateľ – dominikán Alan Ján Dely, OP hovorí, že najhoršia
modlitba je nepomodlená modlitba. Takto odpovedá na otázku, či sa oplatí
modliť aj napriek roztržitosti.
Voči ružencu vnímame aj inú námietku – ako sa sústrediť alebo ako sa
dobre modliť a pritom stále odriekať rovnakú modlitbu?
Odpoveď – je to ako viezť sa po rieke na člne. Cestujúci po rieke si
nevšíma prúd vody, ktorý ho unáša, ale brehy, ktoré sa pohybujú voči nemu
pomalšie, ako prúd vody a obdivuje jeho krásy. Tak aj modlitba ruženca má
v sebe akoby prúd modlitby „Zdravas Mária...“ a „brehy“ – tajomstvá ruženca
zo života Pána Ježiša a Panny Márie – ich spojitosť s našou spásou je zrejmá.
Tak teda, ako sa hovorí medzi ekológmi o šetrení energiou: „Najčistejšia
elektrina je tá neminutá,“ tak sa hovorí podobne, aj keď z iného pohľadu,
o modlitbe a roztržitosti: „Najhoršia modlitba je nepomodlená...“ Môj
ružencový mesiac môže byť tento október a moje misie vo vlastnom srdci –
naučím sa modliť s radosťou. Ďakujem za pozornosť.
Juraj Spuchľák, dekan - farár

28. nedeľa v Cezročnom období 13. 10. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00 + Jozef, Július, Eva
Sv. Kalixta I., pápeža,
18.15 Za Božiu pomoc pre rodinu
mučeníka, spomienka.
Utorok
6.00 + Janka, Viktor
Sv. Terézie od Ježiša, panny
18.15 + z rodiny Šikyňovej
a učiteľky Cirkvi, sp.
Streda
6.00 Za Božiu pomoc rodine Márie
Sv .Margity Márie Alacoque,
07.00 Katolícka škola – sv. omša
panny, ľub. Spomienka
18.15 + Ľubomír Kubík
Sv. Gála, kňaza, ľubovoľná
spomienka
Štvrtok
6.00 + Štefan, Jozef, Jozef, Rozália
Sv. Ignáca Antiochijského,
18.15 + z rodín Štefankovej a Tomčíkovej
biskupa a mučeníka, sp.
Piatok
6.00 + Augustín, Štefánia a rodina
Sv. Lukáša, evanjelistu,
18.15 Za BP pre Irenu Kudličkovú – 80 r.
sviatok
Sobota
6.00 + Rudolf, Mária, Elena
Sv. Pavla z Kríža, ľubovoľná
18.15 Za Božiu pomoc v rodine
spomienka
Nedeľa
7.00 Za farskú radu našej farnosti
29. nedeľa v Cezročnom
8.30
období – Misijná nedeľa
10.30 Za veriacich
14.00 Pobožnosť
Upratovanie: O upratanie kostola prosíme podľa nového rozpisu: Zápotočná
ulica (od Brezovice – po pána Tuku), Dukelských hrdinov a Poddielová. Pán Boh
zaplať za upratovanie a trpezlivosť.
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga: Sv. omša bude v stredu o 7.00 hodine.
Zbierka na misie: Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
Diecézna škola viery: Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v Trstenej uskutoční
ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 18.15 a po
nej bude katechéza. Októbrová katechéza sa bude týkať 2. a 3. Božieho
prikázania. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.
Birmovanci a svätá omša pre mladých už začala: Od piatku 4. 10. 2019 začali
sväté omše s tematickými kázňami pre mladých a birmovancov. Pre
birmovancov je účasť povinná. Večerné sväté omše sú zamerané aj svojím
obsahom a homíliami na témy pre prípravu na prijatie sviatosti birmovania aj pre
tých, ktorí prijali sviatosť birmovania v minulosti. Pre birmovancov zo
Zábiedova je účasť povinná podľa možností aj v Zábiedove vo štvrtok.

Mimoriadny misijný mesiac: Svätý Otec František prosí o modlitby a aktivity
v našich spoločenstvách spojené s povedomím misií v Cirkvi a ich podpory
hmotnej aj duchovnej.
Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Utorok
Zábiedovo
17.30
+ Marián Cisárik
Sv. Terézie od Ježiša,
panny a učiteľky
Cirkvi, spomienka
Štvrtok
Ústie
16.30
+ Anton Bažík a + rod.
Sv. Ignáca
Bažíkovej, Hublerovej
Antiochijského,
biskupa a mučeníka,
spomienka
Piatok
Zábiedovo
17.30
+ Stanislav a Róbert
Sv. Lukáša, evanjelistu,
sviatok
Nedeľa
Ústie
09.00
29. nedeľa
Zábiedovo
10.30
v Cezročnom období –
Misijná nedeľa
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (14. 10.) – Sob. (19. 10.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (20. 10.): 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 je v nedeľu o 10.30 hodine.
Vešpery sú každý pondelok po sv. omši o 17.00 hodine.
Adorácia je vždy vo štvrtok do 19.00 hodiny.
Františkánsky kalendár: 19. 10. - sv. Petra z Alkantary, kňaza, člena 1. rádu
Zastavme zlo z Istanbulu: Vo františkánskom Kostole sv. Juraja 13. 10.
2019 bude sv. omša o 18.15 hodine, predtým bude blok prednášok o 15.30
hodine. Prednášať bude vdp. Marián Kuffa, prof. Mikloško ml., p. Erik
Zbiňovský.
Zbierka: Milí veriaci, v túto nedeľu 13. 10. 2019 bude v našom kostolíku
zbierka na umenšenie dlhu voči provincialátu našej rehole za všetky
rekonštrukčné práce, ktoré sa podarilo urobiť v minulom trojročnom období. Za
vašu ústretovosť, štedrosť a pomoc vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Bratia františkáni.

POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na nedeľňajšie pobožnosti
V dnešnú aj na budúcu nedeľu bude poobede pobožnosť, na ktorú vás
srdečne pozývam. Myslím si, že je veľmi potrebné, aby sme tieto pobožnosti
mali, aby sme liturgicky prežívali nedeľu aj v spoločenstve. Ďakujem pani
kostolníčke, že je ústretová.
Pozvánka na požehnanie sochy pri cyklotrase
V nedeľu 13. 10. 2019 o 14.00 hodine bude vysvätenie sochy Panny Márie
Ružencovej pri cyklotrase z Trstenej do Noweho Targu. Toto pietne miesto
vzniklo na mieste tragickej udalosti. Pozývame vás!
Zbor pri katedrále sv. Martina – pozvánka na koncert
V nedeľu 13. 10. 2019 o 16.00 hodine príde koncertovať na ukončenie
tohtoročnej jesene Zbor pri Katedrále sv. Martina z Bratislavy. Ďalšie
informácie sú na plagátoch.
Pozvánka na celodennú adorácia za rodiny v ZŠ s MŠ R. Dilonga
V stredu 16. 10. 2019 (od 8. 00 do 20. 00) bude v kaplnke našej katolíckej
školy priestor na stíšenie a modlitbu za naše rodiny a rodiny celého
Slovenska. Adorácia bude prebiehať pod záštitou hnutia Familiae Locum –
Rodinkovo, n. o., ktoré už od januára 2019 oslovuje jednotlivé školy
a farnosti, aby prijali výzvu modliť sa za rodiny. Ďakujeme rodičom, ktorí sa
už teraz prihlásili na modlitbu a zároveň povzbudzujeme všetkých veriacich,
aby v prípade záujmu prišli v ktoromkoľvek čase do kaplnky a pripojili sa
k modlitbám za rodiny našej farnosti a Slovenska. Viac informácií nájdete na:
www.adoraciarodin.sk
Pozvánka na modlitbu s deťmi v Zábiedove
Dňa 20. 10. 2019 (v nedeľu) bude v Zábiedove o 13.30 hodine ružencová
pobožnosť spojená s aktivitou Milión detí sa modlí ruženec, ktorú v rámci
mimoriadneho misijného mesiaca vyhlásil pápež František. Pozývame
všetkých ľudí, hlavne deti, aby sa aj takýmto spôsobom zapojili do tejto
modlitby v spojení so všetkými deťmi na celej zemi.
PROSÍME VÁS O PODPORU ...
Zbierka na boj proti hladu
Vincentská rodina opäť organizuje celoslovenskú zbierku Boj proti hladu
pre chudobné krajiny Haiti, Honduras, Albánsko, Ukrajinu, Rusko i Slovensko.
Môžete ich podporiť kúpou perníkového srdiečka, ktoré budú ponúkané túto
nedeľu 13. 10. 2019 v našom farskom kostole po sv. omšiach. Pán Boh zaplať!

