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Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

„Milostivý a milosrdný je Pán.“ (Ž 103)
Kniha Exodus nám dnes predstavuje Mojžiša. Jemu Boh zveril veľmi
dôležitú úlohu – aby vyviedol Boží ľud z Egypta na slobodu. Bol nielen
vodcovskou autoritou, ale aj spoločenskou a duchovnou. Ak by šlo len
o technickú stránku vedenia ľudu, Boh si mohol ušetriť námahu so všetkými
tými zázrakmi a mohol im zázračne dať navigáciu dnešnej kvality. Keďže toto
putovanie bolo vlastne Božou školou v prírode, Boh cez Mojžiša tento národ
aj cez „nevydarené lekcie“ učil poslušnosti, dôvere v Boha a životu na
slobode.
Počas odchodu z Egypta Boh urobil v prospech Izraelitov mnoho
znamení. Skúsenosť s Božími zásahmi do ich dejín mala obrovský vplyv na
vieru v Boha a na dôveru v jeho pomoc pre ďalšie tisícročia.
Chcel by som poukázať na jeden dôležitý moment počas prechodu
z otroctva na slobodu. Je to zastávka pod Sinajom. Božie prikázania sú
nevyhnutné pre zmysluplné prežívanie slobody. Boh, ktorý najlepšie pozná
ľudskú prirodzenosť, urobil túto dôležitú vec, aby sa SLOBODA NESTALA
ORTIEĽOM SKAZY pre ľud, ktorý Boh mal tak rád.
Musíme si uvedomiť, že neexistuje bezbrehá sloboda, a tiež že nie je
jedno, aké kvality majú naše autority. Čím viac je vodca ľudu napojený na
Boha, tým väčšie požehnanie z toho plynie pre tých, ktorých vedie.
Prosím, modlime sa za naše autority – za otcov v rodinách, za kňazov
a biskupov v Cirkvi a za politikov v národe.
Štefan Hrbček, kaplán

3. pôstna nedeľa 24. 3. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
Zvestovanie Pána,
slávnosť
Utorok

6.00
18.15

Za Z a BP rodiny Štefánie
Za BP rodiny

6.00 Poďak. za 78 r. Štefánie
18.15 Za závislých
Streda
6.00 + Rudolf Djobek
18.15 + Štefan
Štvrtok
6.00 + Vladimír
18.15 + Apolónia Dlábiková (výr.)
Piatok
6.00 Za Z a BP rodiny Márie
18.15 Za deti a vnúčatá
Sobota
6.00
18.15 Za Z a BP pre vianočný deviatnik
Nedeľa
7.00
4. pôstna nedeľa
8.30
10.30
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Hrady – 1. skupina, v pondelok
o 14.00 hod. dobrovoľníci.
ZŠ s MŠ R. Dilonga: v stredu bude sv. omša o 7.00 hodine.
Zmena času: v noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 02.00 hod.
stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hod. letného času.
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (25. 3.) – Sob. (30. 3.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (31. 3.): 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.
Mládežnícka sv. omša
Každý piatok je o 17.00 hodine mládežnícka sv. omša.
Zbierka
Milí veriaci, na budúcu nedeľu 24.3.2019 bude zbierka v našom kostolíku
na umenšenie dlhu voči provincialátu našej rehole za všetky rekonštrukčné
práce, ktoré sa podarilo urobiť v tomto trojročnom období. Za vašu
ústretovosť, štedrosť a pomoc vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Bratia františkáni

Krížová cesta
Počas pôstneho obdobia vo františkánskom kostolíku je každú stredu
a piatok krížová cesta o 16.15 hodine. Pozývame vás!
Pozvánka na rozpoznávanie celoživotného povolania
Aj v roku 2019 štartujeme pre zatiaľ nezaradených mladých mužov
novú sériu stretnutí rozpoznávačov celoživotného povolania. Príďte na
stretnutie od 29. do 31. marca do prešovského františkánskeho kláštora,
kde zažijete spoločenstvo a možno aj vyjasnenie pochybností a bojov,
ktoré vás teraz v živote sprevádzajú. Viac info na plagáte na nástenke
alebo na webe frantiskani.sk.
Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Utorok

Zábiedovo

17.30

+ Ľubo Kubík

Štvrtok

Ústie

17.00

+ Štefan Zagrapan

Piatok

Zábiedovo

17.30

+ Janka
(výr.)

Nedeľa
4. pôstna nedeľa

Ústie
Zábiedovo

9.00
10.30

Mišíková

ZÁBIEDOVO:
Krížová cesta: pozývame na pobožnosti krížových ciest v piatky
o 17.00 a v nedele o 13.30 hod.
Zbierka: zbierka na charitu činila 278,20 €. Pán Boh zaplať za vaše
milodary!!!
DÁVAME VÁM DO POZORNOSTI
NOVÚ KNIHU O TRSTENEJ ...
Farský úrad v Trstenej vydal knihu Lexikón kňazských a rehoľných
osobností mesta Trstená. Môžete si ju kúpiť v sakristii alebo na fare za
5 €. Sú v nich životopisy a fotografie kňazov a rehoľníkov
pochádzajúcich z nášho mesta – v minulosti aj prítomnosti, aj tých,
ktorí tu pôsobili a sú tu pochovaní, hoci nepochádzajú z nášho mesta.
Môže to byť aj vhodný darček pre ľudí, ktorí tu už nebývajú, ale majú
tu citové väzby.

POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na duchovnú obnovu mužov a chlapcov
Pozývame mužov a chlapcov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční
v dňoch 29. - 31. marca 2019 v Tvrdošíne. Viesť ju budú kňaz a muži zo
spoločenstva Maranatha z Prešova. Spolu s nimi chceme viac vstúpiť do
mužskej spirituality a budovať svoj vzťah s Bohom. Viac informácií aj
registračný formulár nájdete na www.ozviac.sk.
SESTRY FRANTIŠKÁNKY VÁS POZÝVAJÚ ...
Pozývame vás na odpustovú slávnosť v našej kaplnke v pondelok
dňa 25. marca 2019 o 17.00 hodine. Po sv. omši bude agapé. Zároveň
chceme spolu s vami ďakovať za požehnaných 100 rokov pôsobenia
Školských sestier sv. Františka na Slovensku. Tešíme sa na vás. Rehoľné
sestry františkánky
Pozvánka na krížové cesty vo farskom kostole
Pozývame vás všetkých na pobožnosti krížových ciest, ktoré sa budú
konávať v piatky o 17.45 hodine a v nedele o 14.00 hodine vo farskom
kostole v Trstenej.
Možnosť získať úplné odpustky
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými
zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal
o umučení
a smrti
Pána Ježiša. Ak sa
koná
pobožnosť
verejne, stačí, ak sa
pohybuje ten, čo vedie
pobožnosť. Tí, čo sa
pre vážnu prekážku
nemôžu zúčastniť na
krížovej ceste, môžu
získať
tie
isté
odpustky, a to čítaním
a rozjímaním
o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť
hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní
pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý
Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

