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„Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.“ (Ž 100)
Milí bratia a sestry!
Podľa prieskumu OECD z roku 2014 typický Slovák dôveruje iba
12,4% ľuďom. Skončili sme na poslednom mieste. Dán dôveruje napríklad
75% a Nór 72% ľuďom. Ako vyzerá spolupráca medzi ľuďmi, ktorí si
nedôverujú? Neveríme ľuďom ani inštitúciám – súdom, polícii alebo
parlamentu. Šéf nedôveruje svojim podriadených (aké strašné slovo) a
musí ich kontrolovať, učiteľ nedôveruje žiakom, ktorí odpisujú a
podvádzajú pri skúškach, zákazník neverí obchodníkovi, obchodník neverí
dodávateľovi, pacient nedôveruje lekárovi, čitateľ novinárovi, občan
politikovi, študent profesorovi, farár birmovancovi, veriaci biskupovi…
A Bohu a Jeho slovu? Bez dôvery a viery je totiž aj Dobrý Pastier u nás
bezmocný, hoci On je ochotný dať aj život za svoje ovce. “Jeho ovce”
predsa "počúvajú jeho hlas a idú za ním”.
Potrebujeme dôveru. Nutne ju potrebujeme. Dôvera nás otvorí
spolupráci. S dôverou nestrácame energiu z podozrievania a strachu. A
nemusíme kontrolovať. Dôvera je hľadanie dobrého v druhom človeku.
Spomeňme si na ľudí, ktorí nám niekedy v živote prejavili dôveru. Ako
sme sa snažili nesklamať ich.
Základom je dôveryhodnosť každého z nás. Môžeme začať teda od
seba. Pomáhajme aj my druhým tak, ako Boh pomáha nám – dôverou
a vierou. Dôvera nám ukazuje správnu cestu a viera nám dáva silu vytrvať.
Buďme teda dôveryhodní a bude sa nám aj ľahšie dôverovať Bohu.
Branislav Kožuch, kaplán
(OZ V. I. A. C., Trstená)

4. veľkonočná nedeľa 12. 5. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00 Za Z a BP rodín súrodencov
Blahoslavenej Panny Márie 18.15 + Jozef a Mária
Fatimskej, ľubovoľná
spomienka
Utorok
6.00 +
rodičia
a súrodenci
Sv. Mateja, apoštola,
Schifferdecker
sviatok
18.15 + Ján, Mária a Veronika
Streda
6.00 + Frido Pecho
18.15 + Ondrej a Agáta
Štvrtok
6.00 + Mária Repová
Sv. Jána Nepomuckého,
18.15
kňaza a mučeníka,
spomienka
Piatok
6.00 Za Z a BP Mirky a Zuzky s rod.
18.15
Sobota
6.00 + sestry a neter
16.00 Stas - Stasová
18.15 + Elena a Helena
Nedeľa
7.00
5. veľkonočná nedeľa
8.30
10.30 Za veriacich

Upratovanie: o upratanie kostola prosíme: Ďurdinová, v pondelok o 14.00
hod. dobrovoľníci.
Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.
Zbierka: dnes je zbierka na seminár. Na Boží hrob sa vyzbieralo 4047 €.
Pán Boh zaplať za milodary.
ZŠ s MŠ R. Dilonga: v stredu bude sv. omša o 7.00 hodine.
Škola viery: pokračuje vo štvrtok večer po sv. omši.
Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (13. 5.) – Sob. (18. 5.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (19. 5.): sv. omša je 9.00 a 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.

Utorok
Štvrtok
Piatok

Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Zábiedovo
17.30 Za ružu Sv. rodiny
Ústie
17.30 + Milan a Irena
Zábiedovo
17.30 Za Z a BP rod. Dzurík

Nedeľa
Ústie
9.00
5. veľkonočná nedeľa
Zábiedovo
10.30
ÚSTIE:
Pobožnosť: dnes vo farskom kostole o 14.00 hod.
Zbierka: dnes je zbierka na seminár. Na Boží hrob sa vyzbieralo 189,30 €.
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
ZÁBIEDOVO:
Zbierka: dnes je zbierka na seminár. Na Boží hrob sa vyzbieralo 689,10 €.
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
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.
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na podujatie Vykroč
Dňa 18. mája 2019 sa v Poprade organizuje Diecézne stretnutie mládeže
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.
Pozvánka na Deň rodiny
Centrum voľného času a OZ MÁŠA pozývajú všetky rodiny (maminy,
ocinov a deti) spoločne osláviť Deň rodiny. Akcia sa uskutoční v nedeľu dňa
19. mája 2019 od 15.00 hodine na Námesti M. R. Šfefánika v Trstenej.
Môžete sa tešiť na aktivity pre celé rodiny, súťaže pre deti, fotenie rodín,
maľovanie na tvár, účesy a vizáž pre maminy, nafukovacie hrady, tanečné
vystupenia, ukážky záchranarov, ukážky karate, fitcross a mnoho iného.
Nebudú chýbať grilované špeciality a čapovaná kofola a každá rodina si
odnesie malý darček. Tešíme sa na vás!

Prosba o vyplnenie dotazníka
Komisia kultúry mesta Trstená prosí všetkých Trstenčanov o vyplnenie 5minútového dotazníka o kultúre a podujatiach v meste, ktorý môžete nájsť
v najnovšom Trstenskom hlase. Chceme poznať váš názor a vaše nápady.
Dotazník môžete vhodiť do krabice v strede farského kostola. Ďakujeme!
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. Srdečne vás pozývame!

PRIPOMÍNAME SI ...
70. výročie
kňazskej vysviacky kňaza, rodáka z Trstenej, vzdelanca a učiteľa
Jozefa Tješa (26. 6. 1949).
90. výročie
spoločnej primičnej omše troch významných františkánov
pochádzajúcich z Trstenej vo farskom Kostole sv. Martina: pátra Osvalda
Viktora Bednára, OFM; pátra Rudolfa Dilonga, OFM a pátra Celestína
Alojza Lepáčka (7. 6. 1929, Trstená).
160. výročie
narodenia kňaza, vzdelanca a rodáka z Trstenej – pátra Bonifáca Jána
Gočála, OFM (nar. 21. 4. 1859, Trstená).
195. výročie
úmrtia kňaza, vzdelanca a gvardiána františkánskeho kláštora – pátra
Mateja Javorského, OFM († 2. 5. 1824, Trstená).
200. výročie
úmrtia kňaza, vzdelanca a miestneho učiteľa – pátra Pavla Mendralu,
OFM († 21. 4. 1819, Trstená).

