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Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Martina Trstená

Nezostane kameň na kameni
Jeruzalemský chrám padol
Zomrel za nás, je s nami a
v roku 70 pri židovskej vojne
čaká na nás. Nesnaží sa
- už nebol potrebný. Nikdy
vlámať do duše nasilu už nebol dostavaný. Zostal z
rešpektuje slobodu. Je naozaj
neho len múr nárekov. V
previnením ignorovať jeho
chráme sa denne prinášali
obetu a nevojsť do neba.
obety.
Mnoho
Vymeniť obetu Božieho
býkov, baránkov, pokojných
Syna iba za materiálny svet, z
obiet. Ale po obete Božieho
ktorého nezostane kameň na
Syna pre nás už netreba
kameni. Prestane pre nás
prinášať obety zvierat. Raz
existovať, keď prídeme do
zomrel Boží Syn a vykúpil
večnosti. A z tohto sveta si
všetkých. Zomrel za každého
nemáme urobiť modlu - mať
človeka a všetci máme
v srdci preň viac miesta v
otvorené nebo.
srdci, ako pre Pána Boha.
Pán prebýva medzi nami.
Pozemský svet stvoril Pán
Už sa nepripomína jeho
Boh, ale stvoril aj nebo.
prítomnosť iba na jednom
Tento svet je cestou do cieľa
mieste v Jeruzalemskom
- neba.
chráme. Naozaj prítomný je
Nech nie je obeta Pána
Pán Ježiš v každom kostole
Ježiša pre nás zbytočná.
na
svete
osobitným
Nech je naše prežívanie
spôsobom.
Zostáva
v
pozemského života s nohami
svätostánku z lásky k nám na zemi a s dušou a mysľou v
aby sme mohli byť s ním.
nebi.
Dominik Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)

34. nedeľa v Cezročnom období 17. 11. 2019
Farský kostol sv. Martina v Trstenej
Pondelok
Výročie posviacky
Bazilík sv. Petra a
Pavla, ľub. spomienka
Utorok
Streda

6.00 + Karol a Eugénia
18.15 + Martin a Anna
6.00 Za BP rodine Jemeniakovej,
Lisovej
18.15 Za Božiu pomoc rodine
6.00 Za Božiu pomoc rodine a
súrodencom
7.00 Katolícka škola – svätá omša
18.15 Za obrátenie krstných rodičov
6.00 + Eva a Milan Vorek
18.15 + Juraj

Štvrtok
Obetovanie Panny
Márie, spomienka.
Piatok
6.00 Za Božiu pomoc pre pút. zo
Sv. Cecílie, panny a
Šaštína
mučenice
18.15 + Viktor
Sobota
6.00 Za Božiu pomoc pre pútnikov
Sv. Klementa I., pápeža
z Ludzmieru
a mučeníka, ľubovoľná 18.15 Za Božiu pomoc pre Radovana,
spomienka
Nikolu
7.00
Nedeľa
8.30
34. nedeľa
10.30 Za veriacich
v Cezročnom období – 14.00 Pobožnosť s eucharistickou
Krista Kráľa
adoráciou
Upratovanie: o upratanie kostola na piatok po svätej omši prosíme
podľa nového rozpisu ulice: Hertela, Sídlisko Stred. Pán Boh zaplať
za upratovanie a trpezlivosť.

Odpustová slávnosť sv. Martina: Ďakujem všetkým za liturgickú
oslavu nášho svätého patróna. Sv. Martin nech oroduje za všetkých
Martinov, osobitne prosím za nášho pána kaplána Martina, Božiu pomoc
a zdravie pre neho. Za nášho kazateľa otca Pavla a jeho misiu.
Svetový deň chudobných: DNES je 3. SVETOVÝ DEŇ
CHUDOBNÝCH: tento deň ustanovil pápež František apoštolským
listom Misericordia et misera v roku 2016. Touto formou pozval celé
kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a
tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. V spoločných modlitbách
veriacich je vhodné pridať prosbu za chudobných, slabých a
marginalizovaných a pamätať na tento úmysel aj pri eucharistickej
adorácii alebo pobožnostiach a iných modlitbách.
POZÝVAME VÁS ...
Pozvánka na odpust v Ústí – sv. Alžbety Uhorskej
Dnes v nedeľu 17. novembra 2019 je odpustová slávnosť sv. Alžbety
Uhorskej – možnosť získať úplné odpustky pre všetkých návštevníkov
chrámu v Ústí. Nezabudnime na splnenie potrebných podmienok hneď
po svätej omši. Pán Boh zaplať otcovi Dominikovi za homíliu a slávenie
svätej omše!
Pozvánka na sv. omšu u františkánok
V pondelok 18. novembra 2019 sa slávi sv. omša v kaplnke
rehoľných sestier františkánok o 17.30 hodine. Srdečne vás pozývame!
Pozvánka na pokračovanie Diecéznej školy viery
Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa v Trstenej uskutoční ďalšie
stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Prednášky sa konajú na
desiatich miestach diecézy, pre našu farnosť je najbližším miestom
Trstená. Svätá omša sa začne o 18.15 a po nej bude katechéza.
Novembrová katechéza sa bude týkať 4. Božieho prikázania. Pri tej
príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s náboženskou
tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom
počte.
Pozvánka na 7. ročník Gospel workshopu opäť v Trstenej

Oravské centrum mládeže organizuje 22. - 24. novembra 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.
Utorok
Štvrtok
Piatok

Filiálky farnosti: Ústie a Zábiedovo
Zábiedovo
17.30
+ Miroslav Dzurík, 1.
výročie
Ústie
16.30
Za obrátenie Viktora
Zábiedovo
17.30
+ z rodiny Gibasovej

Sobota

Zábiedovo

15.00

Nedeľa
34. nedeľa v
Cezročnom období
– Krista Kráľa

Ústie
Zábiedovo

9.00
10.30

Za Božiu pomoc
Milanovi a Veronike

Františkáni - Kostol svätého Juraja v Trstenej
Pon. (18. 11.) – Sob. (23. 11.): sv. omša o 17.00 hod.
Ned. (24. 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: 26. 11. - sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza,
člena 1. rádu, spomienka
Milí veriaci, na budúcu nedeľu 17. 11. 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.

