Rímskokatolícky farský úrad
JELŠAVA

Farský list c.5
nedeľa, 3. marec 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

Dnes slávime tretiu nedeľu v pôstnom období.
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :

Milostivý a milosrdný je Pán.
Prvé čítanie :
Ten, ktorý je, ma k vám poslal.
Kniha Exodus – Ex 3, 1-8a. 13-15

Druhé čítanie :
Život ľudu s Mojžišom na púšti je zapísaný ako napomenutie pre nás.
Prvý list Korinťanom – 1 Kor 10, 1-6. 10-12

Evanjelium :
Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 13, 1-9

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
"Okopem ho a pohnojím" (Lk 13, 8).
Podobenstvo o figovníku hovorí, ako sa Boh o nás
neustále stará. Orezáva nás, zalieva a hnojí tak, že sme schopní
prinášať ovocie. Preto sa v období Pôstu často zameriavame na
potrebu pokánia. Hoci je dobré sa nad tým zamýšľať, musíme si
tiež uvedomiť, že náš Boh je Bohom útechy a lásky. Vždy nás
povzbudzuje. Nikdy to s nami nevzdáva. Nikdy nás neodsudzuje
ani neodmieta.
Ježiš nás pozná. Vie o nás všetko. A hoci pozná všetky naše
zlyhania, aj naďalej sa o nás stará, aby sme prinášali väčšiu
úrodu. Jeho zľutovanie je dokonca jedným z najúčinnejších
hnojív. Je posilňujúce a vyživuje. Má silu zodvihnúť nás z bolesti
a nezdarov, ktoré prežívame. Posilňuje nás pri každom kroku
smerom k plodnému a pokojnému životu.
Pri jednej príležitosti Ježiš videl veľký zástup a jeho srdce
preniklo zľutovanie, pretože boli utrápení a opustení ako ovce
bez pastiera (Mt 9, 36). Ak si sa niekedy takto cítil, vzchop sa a
povedz si, že Ježiš je s tebou. Ver, že on pozná tvoje starosti a
zahŕňa ťa svojím milosrdenstvom a láskou. Nie si sám!
Ježiš, ktorý mal zľutovanie so zástupom, je ten istý Ježiš,
ktorý vstal z mŕtvych na Veľkonočnú nedeľu. Je to ten istý Ježiš,
ktorého prijímame pri každej svätej omši v Eucharistii. Je to
Ježiš, ktorý žije v našom srdci. Je to Ježiš, ktorý žije v srdciach
našich rodinných príslušníkov, susedov, spolupracovníkov,
dokonca aj v srdciach našich nepriateľov.
Ak si dnes uvedomíš túto pravdu, jeho milosrdenstvo ťa
nielen poteší, ale aj obmäkčí tvoje srdce. Povedie ťa k tomu, aby
si ho prejavoval každému, s kým sa stretneš.
Pane Ježišu, chcem sa ti väčšmi podobať. Nauč ma, ako
kultivovať tvoju prítomnosť v ľuďoch okolo seba.

žehná Vás o. Marián
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Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Sv. Kazimíra - spomienka

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.
utorok po tretej pôstnej nedeli

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.
streda po tretej pôstnej nedeli

Chváľ Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.
Sv. Perpetuy a Felicity mučeníčky- spomienka
Pane, daj, aby sme počúvali Tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia
Sv Jána z Boha, rehoľníka - spomienka

Pane, ty máš slová večného života.
Sv. Františky Rímskej rehoľníčky - spomienka

Bože, ty máš záľubu v srdci úprimnom.
Štvrtá nedeľa v pôstnom období

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Zasmejme sa :

Púšťou prechádza putujúci muž, keď zrazu pred sebou zbadá veľkého
a zjavne hladného leva. Pokľakne na kolená a začne sa modliť : „ Pane Bože daj ,
aby tento lev mal kresťanské cítenie a výchovu !“
Vtom sa lev postaví na zadné nohy, predné laby zopne pred hruďou
a hovorí : „ Pane, ďakujem ti za tento dar, ktorý budem požívať z Tvojej štedrosti.
Amen.“

Zo života našej farnosti :

SME NA WEBE !!!
Určite poznáte tú starú a už rokmi otrepanú reklamu, že :
„VŠETKO JE NA WEBE“ . Aj my chceme kráčať s dobou a tak sme
vďaka bezplatnému poskytovateľovi priestoru na internete
prevádzkujúcemu doménu MOJA KOMUNITA zaregistrovali našu
farnosť.
S hrdosťou môžeme vyhlásiť, že NAŠA internetová stránka
existuje, síce je zatiaľ vo výstavbe, ale vieme, čo na nej chceme
mať – históriu, súčasnosť, aktivity, obrázky .... Stránka je NAŠA
a preto prosíme VÁS VŠETKÝCH o nápady, názory, príspevky –
jednoducho o VÁŠ vklad. Týmto oslovujeme hlavne mladšie
ročníky, ktoré majú prechodený celý internetový svet – ozvite
sa, každý nápad privítame !!!
Na Vaše nápady čakajú o. Marián a Ján Hyžnaj, ak nás
nestretnete osobne využite e-mailovú schránku a napíšte nám
na fara.jelsava@gmail.com .
Pre tých, ktorých myšlienka nadchla :
1 krok : www.mojakomunita.sk
2 krok : vo vyhľadávači zadajte Jelšava
3 krok : kliknite na farnosť Jelšava - a ste tam !!!
Zatiaľ je pre farnosť zaregistrovaný jeden užívateľ, pridáte sa ?
„ Na začiatok netreba mať veľa – stačí, že sme majiteľmi cieľa!“

MOTLIDBOVÁ REŤAZ
Mesiac sa s mesiacom stretol a opäť tu máme prvú nedeľu
a s ňou našu pravidelnú týždeň trvajúcu modlitbovú reťaz. Opäť
sa budeme modliť nielen za svoje úmysly, ale aj za vyžrebovaný
úmysel niektorého nášho brata či sestry z farnosti.
Vás, ktorých myšlienka oslovila a ešte nie ste okom v tejto
našej reťazi radi privítame v sakristii.

Príbeh s pointou
Jeden deň sa pozerala malá myš cez škáročku na gazdu
a gazdinú ako rozbaľujú balíček. S hrôzou zistila, že je v ňom
pasca na myši. Vystrašená vybehla na dvor a kričala „ Pasca na
myši, pasca na myši ! ". Sliepka sa na ňu pozrela a povedala :
„Viem, že sa veľmi bojíš, ale ja sa nemám čoho báť." Myška sa
teda obrátila na prasiatko s tým istým: „pasca na myši, pasca
..." Prasiatko zachrochtalo a len tak prehodilo : „Je mi to ľúto,
ale mňa sa to netýka, budem sa ale za teba modliť. " Myš sa
otočila a bežala za kravou znova s tým istým: „pasca na myši,
pasca ..." Krava zabučala a povedala: „Je mi ľúto ale o moju
kožu nejde." Myška sa vrátila do domu so sklopenou hlavou
a s vedomím, že pasci bude čeliť sama.
Ešte v tú noc sa v dome ozval zvuk klapnutia pasce.
Gazdiná sa hneď išla pozrieť, čo sa do pasce chytilo, ale potme
nevidela, že je to jedovatý had a ten má v pasci chytený chvost.
Gazdinú uštipol. Gazda ju ihneď odviezol do nemocnice. Tam ju
síce zachránili, ale domov sa vrátila s horúčkou. Každý vie, že
horúčku je najlepšie liečiť dobrou kuracou polievkou. Gazda teda
zabil sliepku a uvaril polievku. Lenže gazdiná aj naďalej
chorľavela. Museli prísť priatelia, aby sa o ňu mohli starať – a tak
gazda zabil prasiatko, aby bolo dostatok jedla pre všetkých.
Napriek veľkej snahe všetkých gazdiná zomrela. Na pohreb prišlo
veľa ľudí a tak gazda musel zabiť kravu, aby bolo dostatok
pohostenia na kare. Myška to všetko sledovala cez škáročku
s veľkým zármutkom...
Nezabudni, keď sa nabudúce dozvieš, že niekto má problém
a pomyslíš si, že nie je tvoj – zamysli sa ! Keď je niekto z nás
v nebezpečenstve – všetci sme v nebezpečenstve. Všetci sme na
ceste zvanej život. Je nutné, aby sme dávali pozor jeden na
druhého, opatrovali jeden druhého, vzájomne sa povzbudili.
Každý z nás je dôležitou niťou vo vzácnej výšivke života toho
druhého. Totižto naše životy sú tkané spoločne.

-

FARSKÉ OZNAMY :

 minulú nedeľu sa v ZBIERKE NA CHARITU vyzbieralo spolu
97,10 €, za Vaše milodary vyslovujem PÁN BOH ZAPLAŤ ! ,
 dnes bola tradičná PRVONEDEĽNÁ ZBIERKA, aj za tieto Vaše
príspevky na správu a chod farnosti Vám vyslovujem PÁN
BOH ZAPLAŤ !,
 v piatok 8.3. po svätej omši bude v pastoračnej miestnosti
farského úradu ďalšia BIBLICKÁ HODINA, srdečne Vás na toto
stretnutie s Božím slovom pozývame,
 upratovanie farského kostola pred veľkonočnými sviatkami
bude v sobotu 23.3. od 09.00 hod., každá ženská i chlapská
ruka ktorá chce pomôcť je vítaná,
 v sakristii si po svätej omši môžete dať zapísať úmysly
svätých omší na ďalšie obdobie.

MYŠLIENKA NA ZÁVER :
Neexistuje sila, ktorá nás vykúpi, ale láska.
Boh, ktorý sa stal Baránkom, nám povedal, že svet zachráni kríž, a nie
násilníci, ktorí svet na kríž pribíjajú.
Svet je oslobodený Božou trpezlivosťou a ničený netrpezlivosťou
človeka.
Benedikt XVI.

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

