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"Láska nikdy nezanikne" (1 Kor 13, 8).
Píšuc korintskej cirkvi apoštol Pavol pobáda veriacich, "aby sa
usilovali o vyššie dary milosti" (1 Kor 12, 31). Dokonca im aj povedal,
ako to dosiahnuť: praktizovaním lásky. Nie romantickej lásky, o ktorej
spievajú hudobníci v piesňach, ale božskej lásky, Ježišovej lásky, ktorá
sa na nás vyliala jeho smrťou na kríži. Pavol nás učí, ako pôsobiť
Božou nekonečnou láskou, a nie iba obmedzenou ľudskou verziou tejto
lásky. Smutnou pravdou je, že my všetci sme omylní. Všetci
zlyhávame v plnení štandardu lásky, predstaveného v tomto texte.
Ako potom môžeme milovať tak, ako to od nás Boh žiada?
Prostredníctvom prijatia lásky ako daru. Proroctvo, jazyky, zázraky to všetko pominie. Ale láska nie. Ona je bez hraníc. Ona nikdy
nezanikne.
Rovnako, ako Ježiš učil ceste lásky apoštolov, chce ju učiť aj nás.
Ale ak to naozaj chceme, musíme ísť k nemu. Stane sa to, keď
nastúpime na cestu života modlitby, Písma a sviatostí. Dosť často je to
postupný proces a my si dokonca nemusíme všimnúť, čo sa deje. Ale
čosi nás nabáda obzrieť sa späť na náš život a vtedy uvidíme, ako nás
Božia milosť menila na láskavejších a štedrejších. Môžeme vidieť, ako
nás menila na vnímavejších na potreby iných ľudí. pokračovanie na str.2

pokračovanie zo str.1

To všetko sa deje preto, lebo sa stávame podobnými Ježišovi.
Prijímame ho v Eucharistii a prijímame jeho múdrosť vo Svätom
písme. svätej omši. A Duch Svätý reaguje tvarovaním nášho srdca
a zmýšľania na Ježišov obraz a podobu.
Tak nech nás Boh naplní svojou dokonalou láskou pri dnešnej
svätej omši. Na skutky bude dostatok času počas nastávajúceho
týždňa. Teraz len seďte a prijímajte. Toto je koniec koncov
najväčší zo všetkých darov!
pripravené podľa www.smn.sk
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Dátum

Deň

Miesto

Čas

5.2. utorok

Jelšava

17.00

7.2. štvrtok

Jelšava

17.00

8.2. piatok

Jelšava

17.00

za zosnulú Evu

Jelšava

09.30

Za zosnulých Júliu a
Františka

Chyžné

11.00

10.2. nedeľa

Úmysel svätej
omše
za Božiu pomoc pre
Máriu
za Božiu pomoc pre
rodinu Kováčovú
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Dátum
Deň
4.2. pondelok
5.2. utorok
6.2. streda
7.2.
8.2.
9.2.
10.2.

štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Liturgická udalosť
pondelok 4.týždňa v cezročnom období
spomienka- sv. Agata panna a mučenica
spomienka -sv. Pavla Mikiho
a spol.,mučeníkov
štvrtok 4.týždňa v cezročnom období
piatok 4.týždňa v cezročnom období
sobota 4.týždňa v cezročnom období
5. nedeľa v cezročnom období

Boh nemá nič proti slobode každého z nás zvoliť si akúkoľvek cestu preto nemá ani zodpovednosť za to, kde dôjdeme.
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MODLITEBNÁ REŤAZ vo farnosti
S myšlienkou, aby sme sa vždy v prvý týždeň v mesiaci
nepretržite modlili, prišiel pán farár pred začatím adventného obdobia.
Samotná myšlienka modlitebnej reťaze spočíva v tom, aby sa v každú
dennú i nočnú hodinu modlil aspoň jeden príslušník z našej farnosti.
Cieľom je obetovať svoju modlitbu napr. svätého ruženca nielen na
svoj vlastný úmysel, ale prosiť nášho nebeského Otca, nebeskú Matku,
patrónov našej farnosti aj za úmysel brata alebo sestry z farnosti.
Predtým, ako sme reťaz spustili, ten kto sa chcel do reťaze zapojiť,
svoj úmysel napísal a odovzdal pani kostolníčke.
Vždy v prvú nedeľu v mesiaci na záver svätej omše miništrant
jeden z odovzdaných úmyslov vylosuje. V túto prvú nedeľu večer sa
od 20.00 hod. do 21.00 hod modlíme všetci spoločne, potom sa naše
modlitby a prosby pomyselne presúvajú celou farnosťou.
Oslovila Vás táto myšlienka a chcete sa o nej dozvedieť viac, alebo
sa k nám pridať ? V sakristii po každej svätej omši sa na Vás teší o.
Marián alebo kostolníčka p. Marta. A kto je do reťaze zapojený ?
Čas
00.00-01.00 hod.
01.00-02.00 hod.
02.00-03.00 hod.
03.00-04.00 hod.
04.00-05.00 hod.

Modlí sa
p. Daxner
p. Hyžnaj

12.00-13.00 hod.
13.00-14.00 hod.

Čas

p. Hyžnajová

14.00-15.00 hod.
15.00-16.00 hod.
16.00-17.00 hod.

05.00-06.00 hod.
06.00-07.00 hod.

p. Kóreová

17.00-18.00 hod.
18.00-19.00 hod.

07.00-08.00 hod.
08.00-09.00 hod.
09.00-10.00 hod.

o.
p.
p.
p.
p.
p.

19.00-20.00 hod.
20.00-21.00 hod.
21.00-22.00 hod.

10.00-11.00 hod.
11.00-12.00 hod.

Marián
Ferková
Kastlerová,
Straková G.
Hrycáková
Gérecová

22.00-23.00 hod.
23.00-24.00 hod.

Modlí sa
p. Sabová
p. Molnárová,
p. Kóreová M
p. Horvátová
p. Bryndzáková
p. Bédečová M.
ml
p. Révész
p. Fantazírová
p. Straková V.
p. Súkenníková
SPOLOČNÁ
p. Hyžnaj M.
Hyžnaj J. ml
p. Bédečová
p. Balagová
jh
pokračovanie na str.4

pokračovanie zo str.3

DEKANÁTNE STRETNUTIE MLÁDEŽE

19. januára sa v kostole Sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej
Sobote uskutočnil prvý dekanátny evanjelizačný deň ako príprava
mladých na Svetové dni mládeže 2013.
Stretnutie bolo organizované diecéznym koordinátorom p.
Mgr. Patrikom Balázsom, ktorý účastníkom (za mladých našej
farnosti sa stretnutia zúčastnili Michal Hyžnaj a Mário Révész)
pripravil bohatý program – modlitby, svedectvá, pútavú
prednášku,
adoráciu,
všetko
to
doplňované
hudobným
vystúpením domáceho spevokolu Radostné srdcia a ukončené
svätou omšou, ktorú koncelebroval a kázňou zúčastnených vo
viere povzbudzoval náš pán farár o. Marián.
Stretnutí mladých z diecézy je naplánovaných viac, jedno
z nich bude v rámci nášho dekanátu pravdepodobne v mesiaci jún
aj v našej farnosti. O samotnom stretnutí pápeža Benedikta XVI.
s mládežou z celého sveta a doprovodných akciách sa dozviete
v ďalších číslach farského listu.
(jh)

FARSKÉ OZNAMY :
- v piatok 8.2.BIBLICKÁ HODINA nebude,
- v nedeľu 10.2. bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu
nakoľko dnes bola zbierka na Katolícku univerzitu. Za Vaše
milodary vopred úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ !
- v sakristii si po svätej omši môžete dať zapísať úmysly na ďalšie
obdobie.

Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom
som sa naučila, že mojou úlohou je milovať. A Láska obráti, koho chce...
Matka Tereza

Farský list

vydáva farská rada pri rímskokatolíckej farnosti Jelšava.
Uzávierka príspevkov do farského listu je vždy v stredu večer do 20.00 hod.
Svoje príspevky, nápady, pripomienky zasielajte na e-mail : jhyznaj@gmail.com

