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„Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
a nezatvrdzovali si srdcia.“ (Ž 95)
Milí bratia a sestry! Benediktíni žijú podľa hesla Ora et Labora (modli sa
a pracuj) – život, v ktorom sa strieda modlitba s prácou, samota so
spoločenstvom a slovo s mlčaním. Majú čas rozdelený medzi duchovné
činnosti a prácu. Spojenie modlitby a práce vedie k tomu, aby ľudia nezostali
len v rovine zbožných pocitov a nábožného duchovného sveta, ale aby svojou
činnosťou vytvárali niečo viditeľné, v čom sa ukáže Božie dielo.
Sv. Benedikt povedal, že mnísi majú žiť a slúžiť druhým prácou svojich
vlastných rúk. Práca nie je protikladom modlitby, ale jej pokračovaním
a testom, či je modlitba pravá. Len zdravá a kreatívna práca preukáže
skutočnú zbožnosť. Práca sa takto stáva dôležitým zdrojom sebapoznania
mnícha. Ak sa mu práca nedarí a unavuje ho, nie je asi niečo v poriadku ani
v jeho duši.
Benediktíni považujú prácu za miesto, kde môže mních premeniť to
vnútorné, čo dostal v modlitbe, smerom von na úžitok pre druhých. V práci
hľadajú nielen službu, ale aj tvorivosť, slobodu a radosť zo spolupráce na
Božom diele. Snažia sa vytvárať dôstojné a pozitívne pracovné prostredie,
ktoré považujú sa oveľa dôležitejšie pre efektívnu prácu ako niektoré
moderné racionalizačné systémy v priemysle. Cieľ každej práce vidia v tom,
aby bol pokoj medzi ľuďmi, aby každý dostal to, čo potrebuje a aby sa
starostlivo a s úctou zaobchádzalo s ľuďmi a vecami okolo nás.
Benediktín páter Anselm Grün hovorí: „Vzrušuje ma kreativita. Mnohé
kláštory nemajú žiadne dobré nápady, zle hospodária, a potom nariekajú. Ale
nenamáhajú svoje hlavy hľadaním riešení. Ako povedal veľký teológ Karl
Rahner: Lenivosť v myslení nie je dar Ducha svätého.”
Aj toto ja osobne vidím za Ježišovými slovami: Keby ste mali vieru…
Benediktínsky pohľad na prácu, ktorý je inšpirovaný vierou a nezostáva len
pre múry kláštora. Veď nielen v kláštore žijú veriaci ľudia. :)
Prajem požehnaný týždeň, v ktorom živá viera – hoci malá ako horčičné
zrnko – premieňa dokonca aj obyčajnú prácu a pohľad na ňu…
Branislav Kožuch, kaplán (OZ V.I.A.C., Trstená)

27. nedeľa v Cezročnom období 6. 10. 2019
Kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
6.00 + Pavol a Anna
Ružencovej Panny Márie,
09.00 Rekolekcie – za kňazov dekanátu
spomienka
18.15 + Martin a Veronika Kubík
Utorok
6.00 + Pavlína, Etela a rodina
Výročný deň smrti biskupa
18.15 Za BP pre ružu č. 7 Panny Márie
Pavla Hnilicu (2006)
Karmelskej
Streda
6.00 Za dar viery pre členov rodiny
Sv. Dionýza, biskupa
7.00 Katolícka škola – sv. omša
a spoločníkov mučeníkov, sp.
18.15 + Štefan a Mária Mišekovci
Štvrtok
6.00 Za zdravie a oslobodenie
18.15 Za Božiu pomoc pre rodinu
Piatok
6.00 Za BP pre Janku, Františka a Jozefa
Sv. Jána XXIII., pápeža,
18.15 Za syna Martina
ľubovoľná spomienka
Sobota
6.00 + rodičia
Panny Márie v sobotu
14.00
15.00
16.00
17.00
18.15 + Elena, Helena Murínová
Nedeľa
7.00 Za organistov našej farnosti
28. nedeľa v Cezročnom
8.30
období
10.30 Za veriacich
14.00 Pobožnosť
Upratovanie: o upratanie kostola prosíme podľa nového rozpisu: Ulica Mieru,
Krátka ulica. Pán Boh zaplať za upratovanie a trpezlivosť.
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga: sv. omša je v stredu o 7.00 hodine.
Púť do Šaštína s ružencom - poďakovanie: Pán Boh zaplať za púť
ružencových bratstiev našej farnosti do Šaštína. Pánu kaplánovi a pani Monike
Bednárovej za organizáciu a účasť.
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 vo štvrtok.
Rekolekcie Trstenského dekanátu: Budú v našej farnosti v pondelok
7.10.2019 a začnú svätou omšou o 9.00 hodine, na ktorú vás srdečne pozývame.

Október – ružencový mesiac: Modlitba posvätného ruženca nech patrí k našej
základnej výbave. Modlime sa ju spoločne aj s našimi mladými v rodinách, s
birmovancami a deťmi, ktoré tohto roku boli na prvom svätom prijímaní. Všetkým,
ktorí z nich dnes boli alebo budú v kostole, ďakujem – najmä ich rodičom. Všetkých
prosím o modlitbu ruženca. Ružencové spoločenstvá aj v kostole pri nedeľných
pobožnostiach. Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole,
v kaplnke alebo v rodine. V rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Je
potrebné rozjímať o tajomstvách života Pána a vyslovovať tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku.
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: Vincentská rodina organizuje opäť celoslovenskú
zbierku Boj proti hladu pre chudobné krajiny Haiti, Honduras, Albánsko, Ukrajinu,
Rusko i Slovensko. Môžete ich podporiť kúpou perníkového srdiečka, ktoré budú
ponúkané budúcu nedeľu 13.10.2019 v našom farskom kostole po sv. omšiach. Pán
Boh zaplať!
Nedeľňajšie pobožnosti: V dnešnú nedeľu aj na budúcu nedeľu bude poobede
pobožnosť, na ktorú vás srdečne pozývam. Myslím si, že je veľmi potrebné, aby sme
tieto pobožnosti mali, aby sme liturgicky prežívali aj nedeľu v spoločenstve.
Ďakujem pani kostolníčke, že je ústretová.
Utorok

Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Zábiedovo
17.30 + Ľudovít a Ján

Štvrtok

Ústie

16.30

Na úmysel celebranta

Piatok
28. nedeľa
v Cezročnom
období

Zábiedovo
Ústie
Zábiedovo

17.30
09.00
10.30

+ Marián Cisárik, 1. výročie

Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (7. 10.) – Sob. (12. 10.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (13. 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.
Zastavme zlo z Istanbulu: Vo františkánskom Kostole sv. Juraja bude 13. 10.
2019 sv. omša o 18.15 hodine, predtým bude blok prednášok o 15.30 hodine.
Prednášať bude vdp. Marián Kuffa, prof. Mikloško ml., p. Erik Zbiňovský.

Zbierka: Milí veriaci, na budúcu nedeľu 13. 10. 2019 bude v našom kostolíku
zbierka na umenšenie dlhu voči provincialátu našej rehole za všetky rekonštrukčné
práce, ktoré sa podarilo urobiť v minulom trojročnom období. Za vašu ústretovosť,
štedrosť a pomoc vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať. Bratia františkáni.
11. 10. 2019 – blahoslaveného Jána XXIII., pápeža, člena 3. rádu, ľubovoľná
spomienka.
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na Trstenskú organovú jeseň
Vystúpenie bude v túto nedeľu dňa 6. 10. 2019 o 16.00 hodine vo farskom
Kostole sv. Martina. Vystúpi: Manfred Apitz (husle) a Martina Apitz (organ)
z Nemecka. Ďakujem za koncerty organovej jesene. Každý, kto mohol využiť toto
obohatenie a využil návštevu koncertu v našich sakrálnych priestoroch, iste potvrdí
kvalitné hráčske a umelecké vystúpenia. Ďakujem Mestskému úradu v Trstenej
a jeho pracovníkom a nášmu organistovi p. Tomášovi Kubicovi za spoluprácu
a organizáciu podujatia v rámci kostola.
Pozvánka na sv. omšu na 100. výročie Slovenského zväzu včelárov
Pri tejto príležitosti budeme sláviť svätú omšu vo farskom Kostole sv. Martina
v nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hodine. Prosím o modlitby za všetkých včelárov a
o príhovor sv. Ambróza, patróna včelárov.
Pozvánka na modlitbu posvätného ruženca
V nedeľu 6. 10. 2019 o 14.00 hodine sa budú členovia Ružencového bratstva
modliť modlitbu posvätného ruženca vo farskom kostole. Bude aj obnova sľubov
Panne Márii a novoprijatí členovia Bratstva zložia sľub Panne Márii.
Pozvánka na koncert Zbor pri katedrále sv. Martina
Na budúcu nedeľu 13. 10. 2019 o 16.00 hodine príde koncertovať na záver
tohtoročnej jesene Zbor pri Katedrále sv. Martina z Bratislavy. Viac informácií je na
plagátoch.
Pozvánka na požehnanie sochy pri cyklotrase
Dňa 13. 10. 2019 o 14.00 hodine bude vysvätenie sochy Panny Márie Ružencovej
pri cyklotrase z Trstenej do Noweho Targu. Toto pietne miesto vzniklo na mieste
tragickej udalosti. Pozývame vás!
OZNAMUJEME VÁM ...
Snímanie sôch z portálu vstupnej brány pri farskom kostole
Ďakujem p. Karolovi Djobekovi z Trstenej za milodar práce pri snímaní sôch
Panny Márie Škapuliarskej a sv. Antona Paduánskeho minulý týždeň na
reštaurovanie podľa projektu v spolupráci s Mestským úradom v Trstenej
reštaurátorom pánom Mikulášom. Práce boli vykonané 3. 10. 2019. V jeho dielni
budú sochy do budúceho roka pre technologické prestávky počas ošetrenia a pre
pripravovanú úpravu a odvodnenie.

