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Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

„Oslavujme Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ (Ž 118)
Máte alebo skôr mali ste radi hru na schovávačku? Verím, že áno. Bola to hra, pri
ktorej sme nepotrebovali okrem priestoru a pár kamarátov naozaj nič, aby sme sa
zabavili. Počas veľkonočného obdobia si viackrát pripomíname skrývajúcich sa
apoštolov. Nie je to však pre nich zábava. Ich motiváciou je strach. A strach je niečo,
čo nás drží za zatvorenými dverami. Do tejto skutočnosti však znova a znova
prichádza Ježiš. Žiadna závora či zámok mu nemôžu zabrániť, aby vstúpil, ani ho
nemôžu zastaviť. Vstupuje cez zavreté dvere preto, aby vyviedol človeka zo strachu,
uzavretosti, pocitu zlyhania a hanby. Vchádza aj vtedy, keď sa pred ním kvôli pocitu
viny skrývame. Vchádza, aj keď naša viera je pochybujúca a žiadajúca dôkazy, tak
ako viera Tomáša. V tom sa prejavuje Božie milosrdenstvo. Vstupuje, aby nás
vyslobodil. Učeníci prežívali presne toto. Zlyhali. Hanbili sa sami pred sebou, jeden
pred druhým. Všetci Ježiša opustili v ťažkých chvíľach. Ako keby to nestačilo, ešte
to ani nedopadlo, ako predpokladali. Ježiš zomrel a pochovali ho. To, kvôli čomu žili
posledné tri roky, kvôli čomu opustili všetko, svoje rodiny a domovy, skončilo
v prázdnote. Boli plní sklamania. A práve do toho prichádza Ježiš. A ako prvé
hovorí: „Pokoj vám.“ (Jn 20,19) Ohlasuje pokoj ako prvé zo slov po zmŕtvychvstaní.
Tento dar pokoja je silnejší, než sklamanie, frustrácia a pochybnosť o sebe, ktorou
trpeli. A hneď za tým im dáva moc Ducha Svätého a moc odpúšťať hriechy a
poslanie. Vdýchnutím sa rodí nový človek, ktorý v moci Ducha Svätého je
uschopnený do služby. Prijatý dar sa dáva ďalej a to skrze sviatosť zmierenia. „A
znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to
povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte
hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 21 - 23)
Pokiaľ by učeníci ostali skrytí, nemohli by dar nového života, pokoja a odpustenia
dávať ďalej. Kresťanstvo uzavreté a skryté nedokáže byť darom.
Kráčajme vo veľkonočnej skúsenosti, že Kristus k nám vchádza, dokonca aj keď
sme plní pochybností alebo sklamania a skrývame sa. Prosme aj my, nech nás
naplní jeho pokoj, nech skrze službu zmierenia Boh na nás zjavuje svoje
milosrdenstvo.
Drahý Ježiš, chceme sa nechať tebou vyviesť z nášho smútku a sklamania. Zo
všetkých miest, kde sa skrývame. Nech nás zaplaví tvoj pokoj, ktorý bude mocnejší
ako naše životné okolnosti.
Matúš Reiner, kaplán (Oravské centrum mládeže, Ústie)

2. veľkonočná nedeľa 28. 4. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00 + Anton a Anton
Sv. Kataríny Sienskej, panny
18.15 + Vincent
a učiteľky Cirkvi, patrónky
Európy, sviatok
Utorok
6.00 + súrodenci
18.15 Za závislých
Streda
6.00 Za Z a BP pre syna
18.15 + Michal a Emília
Štvrtok
6.00 Poďak.
rodiny
za
pomoc
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa
v chorobe
a prosba
o ďalšie
Cirkvi, spomienka
milosti
18.15 + Ján Slovík
Piatok
6.00 + Jozef a Pavol
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov,
18.15 + Lukáš
sviatok
Sobota
6.00 + Viktor Liss
18.15 + Vladimír a Jana
Nedeľa
7.00
3. veľkonočná nedeľa
8.30
10.30 Za veriacich
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Vyšný breh – 1. skupina, v pondelok
o 14.00 hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 15.00 hod. k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu
o 14.00 hod. sv. ruženec.
ZŠ s MŠ R. Dilonga: v stredu sv. omša nebude.
Sv. spoveď: denne o 5.30 hod., vo štvrtok a piatok o 15.00 hod.
Výročie: v piatok je výročný deň smrti spišského biskupa Mons. Františka
Tondru (2012).
Fatimská pobožnosť: v sobotu o 17.30 hod.
Stretnutie: poprosím o stretnutie rodičov detí na 1. sv. prijímanie na budúcu
nedeľu po pobožnosti.
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (29.4.) – Sob. (4.5.): sv. omša o 17.00 hodine
Ned. (5.5.): sv. omša o 9.00 a 18.15 hodine
Dňa 29. 4. 2019 v pondelok o 17.00 hodine bude slávnostná svätá omša pri
príležitosti patrocínia nášho Kostola svätého Juraja. Po svätej omši bude skromné
agapé v kláštore, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. Bratia františkáni.
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.

Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Utorok
Zábiedovo 17.30 Za Z a BP Veroniky (65
r.)
Piatok
Ústie
16.30 Za
Z a BP
rod.
Sv. Filipa a Jakuba,
Albertušiak
apoštolov, sviatok
Zábiedovo 17.30 Za deviatnik z Ulice
Nedeľa
Ústie
9.00
3. veľkonočná nedeľa
Zábiedovo 10.30
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 15.00 hod. k Božiemu milosrdenstvu.
Na budúcu nedeľu o 14.00 hod. sv. ruženec.
Sv. spoveď: v piatok o 15.45 hod.
ZÁBIEDOVO: Sv. spoveď: v utorok o 15.00 hod.
VÝZNAM NEDELE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA ...
Podľa priania Pána Ježiša sa má Sviatok Božieho milosrdenstva sláviť v prvú
nedeľu po Veľkej noci. Má byť nielen dňom všeobecného uctievania Boha v tomto
tajomstve, ale aj dňom milosti pre všetkých ľudí, a zvlášť pre hriešnikov. Pán Ježiš
spojil s týmto sviatkom veľké prisľúbenia a najväčšie z nich spojil so sviatosťou
zmierenia a svätým prijímaním prijatým v tento deň. Je to prisľúbenie „úplného
odpustenia vín a trestov“, čiže taká milosť, akú dostávame len vo sviatosti svätého
krstu. Veľkosť tohto sviatku je aj v tom, že všetci, dokonca tí, ktorí sa v tom dni iba
obracajú, si môžu vyprosiť každú milosť, ak je to v zhode s Božou vôľou.

NOVÁ KNIHA O KŇAZOCH A REHOĽNÍKOCH ...
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.
Prosba o vyplnenie dotazníka
Komisia kultúry mesta Trstená prosí všetkých Trstenčanov o vyplnenie 5minútového dotazníka o kultúre a podujatiach v meste, ktorý nájdete v
najnovšom Trstenskom hlase. Chceme poznať váš názor a vaše nápady. Dotazník
môžete vhodiť do krabice v strede farského kostola. Ďakujeme!

POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na púť Rádia Lumen do Krakova
V sobotu sa koná púť Rádia Lumen do Krakova. Odchod autobusu je
o 6.00 hodine spoza farského kostola. Prihlásiť sa môžete u Marky
Schifferdeckerovej.
Pozvánka na benefičný koncert SPOJME SILY pre Samka
Pozývame Vás na Benefičný koncert SPOJME SILY, ktorý sa koná na
podporu dvojročného chlapčeka Samka Jašurku z Trstenej, ktorý potrebuje
pomoc v Adeli centre. Účasť prisľúbili speváci Martin Husovský
z Komajoty, Juraj Hnilica z Československo má talent, Slávka Tkáčová,
kapela Spod Budína či speváčka Anka Repková s kapelou. Príďte Spojiť
sily dňa 5. mája 2019 o 18.00 hodine do Domu kultúry v Trstenej
a pomôcť Samkovi opäť sa postaviť na nožičky. Tešíme sa na vás!
Pozvánka na púť do Turzovky
Autobusová doprava PETER DILONG s.r.o. vás pozýva na Jarnú púť
do Turzovky dňa 8. mája 2019. Bližšie informácie na nástenke. Prihlásiť
sa môžete v sakristii.
Pozvánka na podujatie Vykroč
Dňa 18. mája 2019 sa v Poprade organizuje Diecézne stretnutie
mládeže podujatie Vykroč, na ktoré spišský diecézny biskup pozýva
všetkých mladých Spišskej diecézy. Preto z Oravy organizujeme aj
spoločné autobusy. Predpokladaná výška cestovného je 9,- € a vstupné 1€.
Konkrétna trasa bude jasná podľa prihlásených záujemcov. Záväzne sa
prihlásiť môžete do 15. mája 2019 na www.ozviac.sk.
AKTUALITA Z CIRKEVNEJ ŠKOLY ...
Zápis detí do cirkevnej materskej školy na školský rok 2019/2020
ZŠ s MŠ R. Dilonga informuje všetkých zákonných zástupcov, že zápis
detí do cirkevnej materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční
v čase od 15. apríla do konca mája 2019. Prihlášky si môžete stiahnuť
na stránke školy www.zsdilong.sk alebo vyzdvihnúť v MŠ a vyplnené
priniesť do budovy materskej školy na námestí i pri Oravici alebo na
riaditeľstvo, každý deň do 16.00 hod. Do materskej školy sa prijímajú
deti od 2 rokov. Okrem vzdelávania naozaj ponúkame atmosféru
kresťanskej pomoci a preplácame aj cestovné.

