Rímskokatolícky farský úrad
JELŠAVA

Farský list
číslo: 3

ročník: I

19. február – 24 . február 2013
Pán Boh zaplať za Váš dobrovoľný príspevok !

správca farnosti : PaedDr. Marián FELEDI
kontakty:

 058/44 82 210,0949 591 183,
 RKFÚ Jelšava, Námestie republiky 53, JELŠAVA, 049 16
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Média a kniha publikovaná jedným novinárom v roku 1996
verejnosti odhalili existenciu obrovskej odpočúvacej siete : siete
Échelon. Pozostáva zo staníc umiestnených po celom svete
spojených pomocou satelitov a výkonných počítačov. Umožňuje
registrovať každý deň milióny elektronických komunikácií :
telefónov, faxov ...
Spracovanie na počítačoch dovoľuje vybrať oznamy, ktoré
môžu zaujímať špecialistov spravodajcov. Niektorí ľudia by
takým typom odpočúvania mohli byť znepokojení. Ale viete, že
všetky slová, ktoré vyslovíme počas nášho života sú bezchybne
„registrované” a že raz všetci budeme konfrontovaní s tým, čo
sme
povedali, či to bolo už bolo dobré, alebo zlé ? Kto by bol schopný
toto urobiť, ak nie jedine sám Boh ?
pokračovanie na strane 2

pokračovanie zo str.1

Počujme Ježiša Krista, Syna Božieho : „Ale hovorím vám,
že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú
vydávať počet v súdny deň. ” (Matúš,12,36) A dodal, že budeme
ospravedlnení alebo odsúdení podľa svojich slov.
Ako môže byť človek pred Bohom ospravedlnený svojimi
slovami? Biblia odpovedá dnešným veršom: „Ak ústami
vyznávaš Pána Ježiša... ” Ak si privlastníte túto pravdu, potom
sa neobjavíte na súde pred Bohom, lebo ten, kto verí v Ježiša
nebude súdený (Ján 3,18). Potom ako kresťania budete mať na
srdci, aby ste ctili Boha a bdeli nad svojimi slovami, ktoré vo
svojom všednom živote vyslovíte.
žehná Vás o. Marián
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DUCHOVNÁ OBNOVA
Prvý piatok a sobota mesiaca marec budú v našej farnosti
niečím výnimočnejšie. Prvopiatkové vysluhovania sviatosti
zmierenia, krížová cesta a svätá omša budú súčasťou programu
DUCHOVNEJ OBNOVY, ktorá bude našou prípravou na slávenie
najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkonočného trojdnia.
Duchovná obnova je akcia, pri ktorej máme možnosť sa
zastaviť a oddýchnuť si v rukách Otca, Učiteľa, Majstra, ktorý nás
povoláva k životu deň čo deň a formuje nás ako hrnčiar svoju
hlinu. Každý jeden z nás potrebuje „obnoviť“ svoj život. Prípadne
stratiť ho a znova ho nájsť, v krajšej, úprimnejšej podobe s
Bohom.
Program
duchovnej
obnovy
bude
zverejnený
v nasledujúcom čísle.

Máme e-mailovú adresu !!!
Máte nápad, ako zlepšiť obsah NÁŠHO

Farského listu ?

Napíšte nám na fara.jelsava@gmail.com !!!!
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19.2.

utorok

Miesto

Jelšava

Čas

Úmysel svätej omše

17.00

† Máriu Tomšíkovú (2. výročie)
† Imricha Semana (35. výročie)
† Máriu a Pavla Olexových

20.2.

streda

Jelšava

17.00

† Margitu Chodúrovú

22.2.

piatok

Jelšava

17.00

za Božiu pomoc pre Alžbetu a
Pavla

Jelšava

09.30

† Štefana

Chyžné

11.00

za Božiu pomoc pre rodinu

24.2.

nedeľa
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Liturgická udalosť

18.2.

pondelok

pondelok po prvej pôstnej nedeli

19.2.

utorok

utorok po prvej pôstnej nedeli

20.2.

streda

streda po prvej pôstnej nedeli

21.2.

štvrtok

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa cirkvi

22.2.

piatok

Katedra sv.Petra, apoštola (sviatok)

23.2.

sobota

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
(spomienka)

24.2.

nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY :
 v piatok 22.2., tak ako po celé pôstne obdobie, bude vo
farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude
svätá omša,
 v piatok po svätej omši bude v priestoroch fary „STRETKO” stretnutie mládeže i dospelých spojené s premietaním filmu –
SRDEČNE VÁS POZÝVAM,
 v nedeľu bude ZBIERKA NA CHARITU, za Vaše milodary
vopred PÁN BOH ZAPLAŤ ! ,
 v sakristii si po svätej omši môžete dať zapísať úmysly
svätých omší na ďalšie obdobie.

PRÍPRAVA KOSTOLA NA VEĽKÚ NOC
Veľkonočné obdobie sa nezadržateľne blíži a tak, ako sa
pred sviatkami robíme poriadok vo svojom vnútri, mali by sme
sa postarať aj o upratanie a výzdobu nášho kostola.
Termín upratovania Vám včas oznámime , ale už teraz si
Vás všetkých aj touto cestou dovoľuje o. Marián požiadať o Váš
príspevok na kvetinovú výzdobu kostola, obzvlášť Božieho hrobu.
Tak, ako po iné roky sa na Vás s dôverou obrátia p.
Olexová, p. Súkenníková, p. Polková a p. Straková.
Za Vaše milodary opäť raz PÁN BOH ZAPLAŤ !

P O Ď A K O V A N I E
Ďakujeme za Vašu štedrosť pri zakupovaní nášho farského
listu. Vaše dobrovoľné príspevky budú využité LEN na nákup
papiera a hlavne na nákup náplne (toneru) do „farskej”
tlačiarne, ktorú využívame na jeho tlač a rozmnožovanie.

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 :
fara.jelsava@gmail.com

