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„Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.“ (Ž 121)

Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?
Pozeráme na svoj život, na dobu, ako sa vyvíja a môžeme mať obavu
či viera vo svete vydrží až do druhého príchodu Pána Ježiša. V prvej
vete sme počuli návod, aby sme nemuseli mať strach. Stále sa modliť
a neochabovať. Vo veľkých životných ťažkostiach sme krátkodobo
dokázali sa stále modliť, keď išlo o zdravie alebo o život niektorému
z našich blížnych. Ale nevieme si predstaviť tú nepretržitú modlitbu
celý život. Ustavičná modlitba vychádza z ustavičnej túžby po Bohu. Je
to modlitba srdcom. Nie sme schopní sa stále modliť slovami ani
myšlienkami. Je to túžba po Pánu Bohu. Naše skutky potom vychádzajú
z tejto túžby. Túžba po Pánovi dáva hodnotu všetkému, čo konáme.
Najprv Pán Boh túži po nás a my len opätujeme jeho túžbu. Niekedy
nám nedá hneď to, čo chceme, pretože on nám chce dať seba, nielen
nejakú vec. Ak sa modlíme za niečo, čo by sa pre nás stalo ľahko
modlou a odpútavalo by nás to od Božej lásky, nedostaneme to hneď.
Až keď dozreje náš správny postoj k tej veci. Pán nás nechce stratiť
tým, že ho vymeníme za pozemské veci. To uzdravuje náš postoj
k stvorenému svetu. Usporadúva to správne naše poradie hodnôt. V tom
je Pán Boh na prvom mieste, že všetko čo máme a čím sme, patrí jemu.
Ak mu túžime patriť, vedie nás to ku svätosti. A nemyslime pritom len
na seba. Mojžiš sa modlil za víťazstvo celého národa. Aj my sa
modlime aj za tých, ktorí ani nechodia do kostola, nemajú záujem
o spásu. Mojžiš sa modlil, oni bojovali – to je spojenie modlitby a práce
na sebe. Mnohí sa snažia žiť lepšie a nevládzu. Keď sa zjednocujeme
v modlitbách za nich, my sa dostávame cez modlitbu bližšie k Pánu
Bohu a im pomáhame k zmene.
Dominik Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)

29. nedeľa v Cezročnom období 20. 10. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej

Pondelok
Utorok
Sv. Jána Pavla II., pápeža,
ľubovoľná spomienka
Streda
Sv. Jána Kapistránskeho,
kňaza, ľubovoľná spomienka
Štvrtok
Sv. Antona Máriu Clareta,
biskupa, ľubovoľná sp.
Výročný deň smrti Kardinála
Jána Korca (2015)
Piatok
Výročie posviacky katedr.
chrámu sv. Martina, sviatok
Sobota
Panny Márie v sobotu

6.00
18.15
6.00
18.15

svokrovci

6.00
7.00
18.15
6.00
18.15

Za Božiu pomoc pre rodinu
Katolícka škola – sv. omša
Za Božiu pomoc v rodine
+ Agnesa a František
+ Ľudmila a Ferdinand Tomčík
a deti – 80 rokov

6.00
18.15

+ Ján a Pavlína
Za zdravie Martin Pakos – 80
rokov.
+ Za BP a poďakovanie za 50
rokov
Kubica – Gočálová
Dojčák – Kolejáková (obrad)
Za BP pre ružu č. 6 –
Sedembolestnej Panny Márie

6.00
15.00
16.00
18.15

Nedeľa
30. nedeľa v Cezročnom
období

+ Jozef, rodičia,
a rodina
+ Patrik Djobek
+ Edita – 2. výročie
+ Marián

7.00
8.30
10.30 Za veriacich
14.00 Pobožnosť
Upratovanie: O upratanie kostola v piatok po svätej omši prosíme podľa
nového rozpisu ulice: Kukučínova, Požiarnikov, Železničiarov. Pán Boh
zaplať za upratovanie a trpezlivosť.
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga: Sv. omša bude v stredu o 7.00 hodine.
Misijná nedeľa: Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie.
Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané
genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať. Modlime
sa za misijného ducha misionárov, ale aj za seba samých.
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 v utorok.
Mimoriadny misijný mesiac: Svätý Otec František prosí o modlitby
a aktivity v našich spoločenstvách spojené s povedomím misií v Cirkvi a ich
hmotnej aj duchovnej podpory.
Zbierka na boj proti hladu: Z celej farnosti Trstená sme dali 1910 -€. Pán
Boh zaplať!
Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo

Utorok
Sv. Jána Pavla II.,
pápeža, ľub.spom.
Štvrtok
Piatok
Výročie posviacky
katedrálneho chrámu
sv. Martina, sviatok
Nedeľa
30. nedeľa
v Cezročnom období

Zábiedovo

17.30

+ Vincent a jeho rodičia

Ústie
Zábiedovo

16.30
17.30

+ Pavol Zaťko
+ Martin Mišek

Ústie
Zábiedovo

9.00
10.30

Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej

Pon. (21. 10.) – Sob. (26. 10.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (27. 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 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: 23. 10. sv. Jána Kapistránskeho, kňaza,
člena 1. rádu, spomienka
Zbierka na misie: Túto nedeľu 20. 10. 2019 bude zbierka na františkánske
misie. Dobrodincom Pán Boh zaplať!
V kostolíku vo štvrtok 24.10. nebude po sv. omši adorácia a nebude sa
ani spovedať pred sv. omšou. Za pochopenie ďakujeme!

POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na nedeľňajšie pobožnosti
V dnešnú aj na ďalšiu 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 modlitbu s deťmi v Zábiedove
Dňa 20. 10. 2019 (v nedeľu) bude v Zábiedove o 13.30 hodine ružencová
pobožnosť spojená s aktivitou Milión deti 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.
Pozvánka na sv. omšu k sestričkám františkánkam
V pondelok 21.10. 2019 bude sv. omša v našej kaplnke u rehoľných sestier
františkánok o 17.30 hodine. Pozývame vás!
Pozvánka na duchovnú obnovu pre rodičov
Pozývame rodičov žiakov Základnej školy s materskou školou Rudolfa
Dilonga na 1. duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční dňa 22. 10. 2019 o 16.30
hodine v budove školy pri Oravici. Obnovu bude viesť vdp. Ján Bystriansky,
ktorý je poverený pastoráciou manželstiev a rodín v Spišskej diecéze. Témou
duchovnej obnovy bude KOMUNIKÁCIA.
UPOZORŇUJEME VÁS NA ZMENU ČASU ...
Upozorňujeme vás na zmenu času - o týždeň, v noci z 26. na 27. októbra sa
mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu
stredoeurópskeho času.
SPOMIENKA NA FARÁRA RUDOLFA KORCILA ...
Tento rok si pripomíname 145. výročie od smrti trstenského farára Rudolfa
Korcila, ktorý zomrel v Trstenej dňa 27. mája 1874 vo veku 62 rokov svojho
života. Do našej farnosti prišiel v roku 1847. Bol významným podporovateľom
revolučných zmien v rokoch 1848/1849, staral sa o povznesenie miestneho
ľudového školstva ako aj o otvorenie gymnázia v Trstenej v roku 1868. Bol
šíriteľom mariánskej úcty a vždy mal na pamäti mravné i hmotné povznesenie
Trstenčanov. Už ako vážne chorý spolu so svojimi kaplánmi a františkánmi
zaopatroval sviatosťami desiatky zomierajúcich Trstenčanov počas cholerovej
epidémie v roku 1873. Bol pochovaný v areáli farského Kostola sv. Martina za
svätyňou dňa 29. mája 1874. Zádušnú sv. omšu slúžil dekan Matúš Varzely, farár
v Orávke. Pamätajme v modlitbách na zomrelých kňazov v našej farnosti!

