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„Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.“
(Ž 145)
Milí bratia a sestry!
Stretol som rodičov sedemnásťročného syna. Majú s nim problém.
Chlapec sa venuje športu, hudbe a ďalším veciam, ale v ničom nie je
“výnimočný”. Nevie sa s tým vyrovnať. Hovorím im, že výnimočná je každá
ľudská bytosť. Už to, že chlapec zvláda toľko disciplín, je pozoruhodné.
Výnimočnosť možno časom objaví jeho okolie. V sedemnástich rokoch je
ešte priskoro. Chlapcovi to nestačí, túži po tom, aby svet ocenil jeho
výnimočnosť.
Problém je, že výnimočnosť meriame merítkami tohto sveta: známkami v
škole, víťazstvami v súťažiach, diplomami a certifikátmi, titulmi a
vyznamenaniami, peniazmi, slávou, rôznymi rebríčkami, klikmi, lajkmi,
linkami alebo zdieľaniami. Stretol som veľa výnimočných ľudí. Nebudem ich
menovať, lebo nikdy netúžili po publicite a sláve. Robili si svoju prácu. Žili
svoj život. Na nič sa nehrali. Boli autentickí a cítili sa dobre vo svojom tele –
aj s nedostatkami, ktoré si každý z nás nesie so sebou.
Skutočná výnimočnosť sa nemeria silnými slovami, prezentáciami a
víťazstvami, ale neviditeľnosťou, miernosťou, tichosťou a pokorou. Každá
mama, ktorá privedie na svet dieťa a v láske ho vychová, je výnimočná.
Rovnako ako otec, ktorý statočne žije, pracuje a učí to svojich potomkov.
Učiteľ, ktorý robí s láskou svoje povolanie, aj keď to spoločnosť neoceňuje,
málo zarába a niekedy pracuje v prostredí rezignácie a frustrácie. Výnimoční
sú lekári a sestričky, ktorí nestratili cit a slúžia chorým. Športovci, ktorí
športujú pre radosť a nie pre peniaze. Výnimoční sú nadšenci a dobrovoľníci,
ktorí opravujú tento svet – v rôznych spoločenstvách a komunitách.
A prečo píšem o výnimočných? Lebo svätci boli či sú tí, ktorých
najväčším dôvodom ich výnimočnosti bola či je láska k Bohu a blížnemu.
Branislav Kožuch, kaplán
(OZ V. I. A. C., Trstená)

31. nedeľa v Cezročnom období 3. 11. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
Sv. Karola Boromejského,
spomienka
Utorok
Sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
Streda

Štvrtok
Prvý štvrtok v mesiaci. Modlitby za
duch. povolania
Piatok

6.00
18.15

Za Božiu pomoc rodine
+ Karol

6.00
18.15
6.00
7.00
18.15
6.00
18.15

+ z rodiny Schifferdeckerovej
+ Peter Schifferdecker
+ Štefan, Viktória, Ján
Katolícka škola – svätá omša
+ Alexej Radecký
+ rodičia Mária a Jozef
+Za BP pre ružu č. 7 –
Lurdskej P. Márie
Za Božiu pomoc pre deti
a vnúčatá
Za Božiu pomoc a ochranu r.
Luckých
+ Ladislav a rodičia
Bujna – Michalcová, sv. omša
Socha – Janečková, obrad
+ Karol, Johana, Ján, Karolína,
Štefan

6.00
18.15

Sobota
Výročie posviacky Lateránskej
baziliky, sviatok

Nedeľa
32. nedeľa v Cezročnom období –
odpustová slávnosť

6.00
14.00
15.00
18.15
7.00
8.30
10.30
14.00

Za veriacich
Pobožnosť
adoráciou

s eucharistickou

Upratovanie: O upratovanie kostola v piatok po svätej omši prosíme podľa
nového rozpisu ulice: Hviezdoslavova, Československej armády. Pán Boh zaplať
za upratovanie a trpezlivosť.
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga: Sv. omša bude v stredu o 7.00 hodine.
Videotechnika - doplnenie: Z hľadiska kvality sa monitory môžu
nezainteresovaným zdať menej kvalitné oproti očakávaniam. Je to spôsobené
kamerou, ktorej vek sa na nových monitoroch výrazne ukázal. Časti snímača
vekom odchádzajú do poruchového stavu, preto pripravujeme osadenie novej
kamery.
Stretnutie a konzultácie lektorov: Lektori budú mať stretnutie a konzultácie
s cvičeniami v sobotu 9. 11. 2019 od 9.00 hodiny.

Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou: Budeme pripravení
vysluhovať v piatok vo farskom kostole od 16.00 hodiny. Okrem toho pred
svätými omšami v pracovné dni a sobotu od 6.30 a od 17.45 do svätých omší.
Birmovanci a svätá omša pre mladých pokračuje:
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
piatok.
ODPUSTKY: 1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných
zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a
urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno
privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď
(krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a
modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). A ďalej ako
vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci
určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci
raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky.
Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.
Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Utorok

Zábiedovo

17.30

Štvrtok

Ústie

16.30

Piatok

Zábiedovo

17.30

Nedeľa
32. nedeľa
v Cezročnom období

Ústie
Zábiedovo

9.00
10.30

Za Božiu pomoc pre ružu
Božského Srdca Ježišovho
Za Božiu pomoc pre
nevestu
+ Peter Halič
Za hasičov – prosba a
poďakovanie

ZÁBIEDOVO:
V nedeľu o 10.30 hodine bude slávnostná svätá omša ako poďakovanie za prácu
Dobrovoľného hasičského zboru v Zábiedove pri príležitosti 95. výročia od jeho
vzniku.

Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (4. 11.) – Sob. (9. 11.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (10. 11.): 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: 8. 11. 2019 - blahoslaveného Jána Duns Scota,
kňaza, člena 1. rádu, spomienka.
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na svätú omšu u rehoľných sestier
V pondelok dňa 4. 11. 2019 bude slávená svätá omša u rehoľných sestier
františkánok o 17.30 hodine v kaplnke ich rehoľného domu. Pozývame vás!
Pozvánka na odpustovú slávnosť sv. Martina v Trstenej
Bude sa tohto roku s Božou pomocou sláviť dňa 10. 11. 2019 – na budúcu
nedeľu. Slávnostným kazateľom bude kňaz Spišskej diecézy dp. Pavol Tondra, toho
času misionár v Kazachstane. Bude sláviť aj ostatné nedeľné sväté omše vo farskom
kostole s prosbou o duchovnú a hmotnú podporu jeho práce a misijného diela.
Predstavenie slovenskej misie v Kazachstane a práce všetkých spoločenstiev bude po
svätých omšiach.
Pozvánka na pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
Srdečne pozývame na celodiecéznu púť pri príležitosti Pamätného dňa narodenia
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka dňa 16. 11. 2019 v Spišskej Kapitule.
Program púte začne modlitbou posvätného ruženca o 10.00 hodine v katedrále sv.
Martina. Slávnostným celebrantom a kazateľom pri ďakovnej svätej omši o 10.30
hodine bude emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Rádio Lumen prinesie
priamy prenos z celej liturgickej slávnosti.
Po skončení svätej omše sa uskutoční premiéra nového filmu „Vojtaššák – giorni
dei barbari“ talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho, ktorý bol
prezentovaný koncom augusta počas Medzinárodného filmového festivalu v
Benátkach. V sakristii kostola sv. Martina je zoznam pre zápis na púť autobusom.
Zapíšte sa, prosím, po ktorejkoľvek svätej omši.
Pozvánka na siedmy ročník Gospel workshopu opäť v Trstenej
Oravské centrum mládeže organizuje v dňoch 22. - 24. 11. 2019 v Trstenej
trojdňový spevácky gospelový workshop. Pozýva zapojiť sa do spoločného zboru
všetkých, ktorí majú viac ako 14 rokov a chcú spievať v zbore pod vedením
britského černošského lektora a vystupovať na verejnom Galakoncerte. Viac
informácií je na webe www.gospelworkshoptrstena.sk

