Rímskokatolícky farský úrad
JELŠAVA

Farský list c.6
nedeľa, 10. 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 štvrtú nedeľu v pôstnom období.
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Prvé čítanie :
Boží ľud vošiel do zasľúbenej zeme a slávil Veľkú noc.
Kniha Jozue – Joz 5, 9a. 10-12

Druhé čítanie :
Boh nás skrze Krista zmieril so sebou.
Druhý list Korinťanom – 2 Kor 5, 17- 21

Evanjelium :
Tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil.
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 15, 1-3. 11-32

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
Bratia, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa
pominulo a nastalo nové. (2 Kor 5,17)

Ako porozumieš tomu, čo sa s tebou stalo, keď si
prijal spásu v Kristovi? Jeho dielo spásy znamená, že veci
v Tvojom reálnom živote prešli dramatickou premenou. Už
sa na veci nepozeráš tak, ako predtým. Máš nové túžby
a staré veci pre teba stratili svoju príťažlivosť.
Jeden test na rozpoznanie, či je dielo spásy v Tvojom
živote ozajstné, je tento: Zmenil Boh to, na akých veciach
Ti naozaj záleží? Ak stále túžiš po starých veciach, je
absurdné hovoriť o narodení zhora – klameš sám seba! Ak
si znovuzrodený, Boží Duch tú zmenu veľmi zreteľne
prejaví v Tvojom spôsobe života a rozmýšľania. A keď príde
kríza, Ty sám sa budeš najviac diviť nad úžasnými
zmenami, čo sa v Tebe udiali. Je nemysliteľné, žeby si za
tým bol Ty sám. Táto dôkladná a úžasná zmena je
dôkazom, že si prijal spásu v Kristovi.
Aké zmeny spôsobilo to , že som prijal spásu
a posvätenie v Kristovi?
Obstojím napríklad vo svetle 1. Korinťanom 13.,
alebo sa začnem vykrúcať a uhýbať? Skutočná spása, ktorú
na mne dokonáva Svätý Duch, ma úplne oslobodzuje. A
kým „chodím vo svetle, ako je on vo svetle“ (por. 1 Jn
1,7), Boh mi nemá čo vyčítať, lebo Jeho život sa presadzuje
v každej čiastke mojej bytosti, a to nielen v oblasti môjho
vedomia, ale aj hlbšie, než si dokážem uvedomiť.
žehná Vás o. Marián
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Miesto

Čas

12.3.
13.3.

utorok
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Jelšava
Jelšava

17.00
17.00

15.3.

piatok

Jelšava

17.00

nedeľa

Rákoš
Jelšava
Chyžné

08.00
09.30
11.00

17.3.

Úmysel svätej omše

† o. Petra
† Ondreja s rodinou
za zdravie a Božiu pomoc
pre Martu
voľná
za farníkov
† Petra, Katku a Zoltána
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15.3.

piatok

16.3.

sobota

17.3.

nedeľa

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Pondelok po štvrtej pôstnej nedeli

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.
utorok po štvrtej pôstnej nedeli

S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Pán, náš Boh.
streda po štvrtej pôstnej nedeli

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.
štvrtok po štvrtej pôstnej nedeli

Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu.
piatok po štvrtej pôstnej nedeli

Pane buď pri tých, čo majú srdce skrúšené.
sobota po štvrtej pôstnej nedeli

Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.
Piata nedeľa v pôstnom období

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

UŽ SME NA INTERNETE, WEBSTRÁNKA JE VO VÝSTAVBE !!!
skúste :
http://www.mojakomunita.sk/web/farnost-jelsava

Zo života našej farnosti :
Duchovná obnova - zážitok
Každá naša životná cesta je spojená so zážitkami. Ten, kto
chcel a našiel si minulý týždeň v piatok a v sobotu čas, si mohol
vychutnať zážitok viery a zážitok spoločenstva. Otec Marián nám
na tieto dva dni pripravil program zložený zo svätých omší,
adorácie, katechéz, z duchovne veľmi „silnému“ filmu, z 18ročného videozáznamu duchovnej obnovy konanej v športovej
hale
v Prešove
za
účasti
stoviek
ľudí...
V programe
popretkávanom duchovnými piesňami boli miesta pre opätovné
naše krstné zasvätenia – pre naše ÁNO, nahlas vyslovené Pánu
Bohu a Panne Márii pred celým spoločenstvom.
Vieme čo máme hľadať pod pojmami Viera, Láska, Nádej.
Vieme čo nás od Pána Boha oddiaľuje, oslepuje a pokúša, čo nás
zväzuje – je to náš hriech. Ten si treba priznať a oľutovať ho.
Ježiš Kristus nás vytrhol z moci hriechu a smrti. Stal sa
našou jedinou nádejou a záchrancom. Každý, kto ho prijme za
svojho priateľa a vodcu svojho života, nemôže stratiť večný
život. K tomuto nám Ježiš posiela Ducha Svätého, aby sme boli
posilňovaní jeho darmi a mocou a aj skrze naše spoločenstvo
toto
všetko
môžeme
nanovo
prežívať,
navzájom
sa
povzbudzovať, o seba sa zaujímať a rásť vo viere.
Je málo, ak o Bohu iba vieme. Aj táto duchovná obnova
nám ukázala, že treba nielen VEDIEŤ, ale potrebné je hlavne
VERIŤ a pravdy prežívať aj vo svojom živote.
Ďakujeme Vám, otec Marián za tieto krásne zážitky
a vyprosujeme Vám veľa Božích milostí a veľa radosti z viery.
Ďakujeme Marianke Koreovej za hudobný doprovod,
ďakujeme p. Felediovej za chutné občerstvenie .
Bolo nás asi dvanásť, verím, že nabudúce nás bude viac.
Som si istý, že rozprávanie o prežitých príjemných zážitkoch
dokáže nabudiť a pozvať ostatných. Verte mi - tešíme sa.
jh

Príbeh s pointou
Jeden večer si vzal starý indián svojho vnuka a rozprával
mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka.
Povedal mu: „Chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi
dvoma vlkmi. Jeden je zlý – je to zlosť, závisť, žiarlivosť,
smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť,
namyslenosť a ego. Ten druhý je dobrý – je to radosť, pokoj,
láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia,
štedrosť, vernosť, súcit a dôvera. "
Vnuk sa nad tým zamyslel a po minútke sa ho opýtal :
„ A ktorý vlk zvíťazí ? "
Starý indián mu odpovedal : „ Ten, ktorého kŕmiš. "
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vzdychaj, viac spievaj,
k zemi, viac k nebu sa dívaj,
sa hnevaj, viac sa modlievaj,
plánuj, viac podnikaj,
s ľuďmi, viac s Bohom počítaj,
rozkazuj, viac blížnym slúž,
hovor o láske, viac miluj,
vyčítaj, viac povzbudzuj,
sľubuj, viac spĺňaj,
nariekaj, viac Bohu ďakuj,
pochybuj, viac dôveruj,
posudzuj, viac potešuj,
vrav, viac uvažuj,
sa vyhrážaj, viac odpúšťaj,
ber, viac dávaj,
kritizuj, viac pomáhaj,
o telesnú, viac o duchovnú krásu dbaj,
sa chváľ, viac činom dokáž,
o terajšie, viac o večné bohatstvo sa staraj,

Kto to činí, vždy bude šťastný. A nielen deň sviatočný, ale
celý jeho život bude krásny.
(prevzaté zo: zrno.meu.zoznam.sk)

A
A aakko
o rro
ozzm
mýýššľľaattee vvyy?? –
–p
po
olleem
miikkaa,,
p
po
ou
uččeen
niiaa,, o
od
dp
po
ovveed
dee n
naa V
Vaaššee o
ottáázzkkyy ......
Oplatí sa veriť vedmám?
Spoločnosť okolo nás už dávno nie je formovaná
kresťanským pohľadom na svet, ale prijíma množstvo starých
i nových nekresťanských duchovných smerov, ideológií a náuk.
Milióny ľudí sú fascinované okultizmom, mágiou, satanizmom,
čarodejníctvom a ezoterikou.
Jedny z našich regionálnych novín uverejnili svojho času
bombastický článok o pani Marte T., ktorú nazvali „vedmou“ a
„odklínačkou zla“. Vraj už 30 rokov pomocou „bielej“ mágie
pomáha ľuďom. Celý článok vyznieva akoby konala nezvyčajné
dobro a bola stelesnením múdreho a charakterovo silného
človeka.
Zamyslel som sa preto nad jej tvrdeniami vo svetle viery,
Božieho Slova a cirkevnej tradície.
Predovšetkým je treba vedieť, že delenie mágie na bielu,
čiže „dobrú, ktorá pomáha“ a a čiernu, ktorá má človeku uškodiť,
je čisto teoretické, a nehovorí nič o pôvode magickej sily. O tom
Katechizmus katolíckej Cirkvi (KKC) v článku 2117 hovorí:
Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek
chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich
služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj
preto, aby mu získal zdravie –, vážne odporujú čnosti
nábožnosti. V Božom slove sám Pán prostredníctvom Mojžiša
zakazuje akékoľvek formy mágie, veštenia či špiritizmu (por.
napr. Dt 18, 9-14).
Nám musí byť jasné že schopnosť „vedmy“ Marty T.
nemôže byť Božím darom, lebo tie sa získavajú počas modlitby a
intímneho vzťahu s Bohom Stvoriteľom. Naopak, ona sama sa
priznáva, že túto svoju schopnosť „zdedila“ po svojej matke a
starej matke, čo je typickým znakom pôsobenia okultných síl.
Naviac sama sa priznáva, že na určovanie príčin problémov ľudí,
ktorým tzv. pomáha, používa prostriedky ako: karty,

kryštálovú guľu, číta z očí alebo z ruky... Je
nespochybniteľné, že ide o veštenie. To je hrubým prestúpením
prvého Božieho prikázania, ako svorne tvrdí sv. Písmo (napr. Lv
19, 26; 20, 27; Iz 2, 6; Oz 4, 12; a mnoho iných miest) a Cirkev
v Katechizme ho jednoznačne zakazuje a odsudzuje (KKC 2116).
Táto žena neskrýva, že komunikuje s duchmi zomrelých,
pýta sa ich na radu a to isté doporučuje aj iným. Toto je ale
jasný špiritizmus, zakázaný Bibliou i KKC (2117).
Boh jasne hovorí, že za všetky praktiky mágie, veštenia a
špiritizmu prichádzajú tresty nielen na toho, kto sa im oddáva,
ale aj na tých, ktorí sa k takýmto ľuďom uchyľujú. Pán Boh
nazýva takéto veci ohavnosťou, za ktorú prichádzajú tresty až do
tretej a štvrtej generácie potomkov! (por. Ex 20, 5).
F. M. Dostojevskij raz konštatoval, že keď človek neuverí v
Boha, je schopný uveriť čomukoľvek. Nech je pre nás varovaním,
aby sme nepodľahli falošným prorokom (por. Mt 24, 10-12), ale
naopak, zachovali si čistú a nepoškvrnenú vieru v Boha, za ktorú
nám sľúbil odmenu (por. Hebr 11. kap.)
A On svoje slovo vždy dodrží!
Podľa Sv. Písma, KKC a www.modlitba.sk spracoval Ján M.
Feledi.

Zaujala Vás táto téma ?
Máte akúkoľvek skúsenosť s vedmami, ľudovými liečiteľmi,
prútikármi a pod. a chcete sa o ňu podeliť ?
Máte otázku a po prečítaní napr. tohto článku odrazu
neviete odpoveď ?
Chcete sa dozvedieť viac ?
Využite priestor v našom Farskom liste prípadne príďte
v piatok po sv. omši na STRETKO !!!
Aj o týchto „veciach“ tam budeme hovoriť.
Príďte, tešíme sa na Vás.

- v piatok 15.2. bude BIBLICKÁ HODINA,

F A R S K É O Z N A M Y:

 upratovanie farského kostola bude 23. marca od 09.00 hod.
prosíme všetkých, ktorým zdravie a čas neprekážajú, aby
prišli pomôcť s vyprataním kaplnky a prípravou Božieho
hrobu, s uprataním chóru, vyčistením okolia kostola ... práce
bude pre každého určite dosť,
 úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým, ktorí prispeli na
kvetinovú výzdobu nášho chrámu, kto náhodou nebol
oslovený a ešte by chcel prispieť tak kontaktujte prosím p.
kostolníčku Martu Bedéčovú v sakristii,
 v piatok 15.3. o 17.00 hod. Vás opäť pozývam na Pobožnosť
krížovej cesty, po ktorej bude svätá omša,
 v piatok po svätej omši bude pravidelné stretnutie veriacich
v priestoroch pastoračnej miestnosti farského úradu –
srdečne Vás stretnutie s Božím slovom - BIBLICKÚ HODINU,
 v sakristii si po svätej omši môžete dať zapísať úmysly
svätých omší na ďalšie obdobie.

PROSBA
Prosíme Vás, za zahrňte do svojich modlitieb a prosieb
nášho pána kantora Alojza KOVÁČA, ktorého zdravotný stav si
vyžiadal jeho hospitalizáciu v nemocnici. Pán Boh zaplať !

MYŠLIENKA NA ZÁVER

Nedávajte to, čo vám zvyšuje. Musíte dať to, čo vás stojí urobiť obetu,
zrieknuť sa toho, čo vás priťahuje tak, že váš dar má v Božích očiach
cenu.
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 :
fara.jelsava@gmail.com

