Rímskokatolícky farský úrad
JELŠAVA

Farský list c.7
nedeľa, 17. 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 piatu nedeľu v pôstnom období.

Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť

Prvé čítanie :
Hľa, tvorím čosi nové a napojím svoj ľud.
Kniha proroka Izaiáša – Iz 43, 16 - 21

Druhé čítanie :
Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi
Ježišovi.
List Filipanom – Fil 3, 8- 14

Evanjelium :
Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.
Evanjelium podľa Jána − Jn 8, 1-11

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
Filipanom 3,10 „Aby som poznal Jeho.“

Kresťan nemá prejavovať iniciatívu k sebarealizácii,
ale k poznaniu Jeţiša Krista. Duchovne prebudený kresťan
nikdy neverí, ţe sa jeho ţivotné okolnosti dejú len tak
náhodou. A neverí ani na rozdelenie svojho ţivota na
svetskú a posvätnú časť. Kaţdú situáciu, v ktorej sa ocitne,
vidí ako príleţitosť na lepšie spoznanie Jeţiša Krista a má
postoj úplného odovzdania a poddania sa Jemu. Svätý
Duch je odhodlaný urobiť Jeţiša Krista skutočným v kaţdej
oblasti našich ţivotov a bude nás privádzať na to isté
miesto znova a znova, kým to nepochopíme. Sebarealizácia
vedie len k oslave dobrých skutkov, ale svätý Boţí človek
oslavuje Jeţiša Krista svojimi dobrými skutkami. Nech
robíme čokoľvek - či jeme, pijeme alebo umývame nohy
učeníkom - musíme prejaviť iniciatívu, aby sme si v tom
uvedomovali a preţívali Jeţiša Krista. Kaţdá fáza nášho
ţivota má svoj náprotivok v Jeţišovom ţivote. Náš Pán si
uvedomoval svoj vzťah k Otcovi aj pri tej najpodradnejšej
úlohe. „Jeţiš, vedomý si toho, ... ţe od Boha vyšiel a k
Bohu odchádza,... vzal si zásteru... a začal umývať
učeníkom nohy." (por. Jn 13,3-5). Cieľom duchovne
prebudeného kresťana je, „aby som poznal Jeho". Poznám
Ho tam, kde som práve dnes? Ak nie, zanedbávam Ho. Nie
som tu kvôli sebarealizácii, ale aby som poznal Jeţiša
Krista. V práci je často našou motiváciou vedomie, ţe je tu
nejaká úloha a my ju musíme vykonať. To však nikdy nie je
postojom duchovne prebudeného kresťana. Jeho cieľom je
dosiahnuť uskutočnenie Jeţiša Krista za kaţdých okolností.
Odvahu realizovať Jeho kráľovstvo uţ tu a teraz ţelá
a vyprosuje o. Marián.
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Čas

Úmysel svätej omše

17.00 † Teréziu s rodinou
17.00 † príbuzných a dobrodincov
za zdravie a Boţiu pomoc
17.00
pre Joea, Valiku a Jacoba
09.30 † Mariána
11.00 †
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Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa

Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Sv. Jozefa, ţenícha Panny Márie

Jeho rod bude trvať naveky.
streda po piatej pôstnej nedeli

Chvála ti a sláva naveky.
štvrtok po piatej pôstnej nedeli

Pán večne pamätá na svoju zmluvu.
piatok po piatej pôstnej nedeli

V úzkosti som ťa vzýval, Pane, zachráň ma.
Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa

Pán nás bude strážiť ako svoje stádo..
Kvetná nedeľa- nedeľa utrpenia Pána

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil ?
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Na Kvetnú nedeľu 24.marca v čase od 14.00 do 16.00 hod
budeme mať moţnosť v našom farskom kostole pristúpiť ku
sviatosti zmierenia. Náš pán farár o. Marián nás pozýva, aby
sme mohli s čistým srdcom prijať „veľkonočného Baránka“.

Zo ţivota našej farnosti :
HABEMUS PAPAM – Máme pápeža !
Minulú nedeľu nás otec Marián vyzýval aby sme modlili za
zvolenie svätého otca. „Špeciálna“ modlitba bola vloţená aj do
minulého čísla nášho farského spravodaja.
Prišla streda večer a z komína Sixtínskej kaplnky začal
stúpať biely dym. Vatikánom sa ozývali zvony a vtedy sme si
spolu s celým svetom mohli povedať : „Vitajte, svätý otec“.
Kardináli – volitelia vedení Duchom Svätým nám zvolili nového
pápeţa - argentínskeho kardinála, jezuitu. Novou hlavou
katolíckej cirkvi je Jorge Mario Bergoglio, ktorý po zvolení prijal
meno FRANTIŠEK.
Keď vystúpil na balkón Baziliky sv. Petra zdalo sa mi, ţe
vyţaruje z neho skromnosť a pokora. Ţiadna pompa, nič
nablýskané, nič umelé. Prvá vec, ktorú spravil bolo pozvanie
všetkých k modlitbe. Uţ od prvej chvíle nás učí, aká dôleţitá je
modlitba.... Vivat papa ! Vitajte v našich srdciach i modlitbách.
jh

Biblická hodina – pozývame Vás !
„My máme vstúpiť do Boţích plánov a nie chcieť, aby Pán
riešil tie naše. “„Slúţiť znamená byť Bohu k dispozíci... “
Tieto, ale aj mnoho ďalších myšlienok otca Mariána
môţeme počuť na našich biblických hodinách. Počas našich
piatkových stretnutí si čítame a rozoberáme kapitoly a verše zo
Skutkov apoštolov. Nie je to len prečítanie textu a diskusia
o obsahu, je to učenie sa pozerať na svet Boţími očami. Učíme
sa vidieť viac ako len napísaný text, ţe vtedy sa stalo to a to.
Učíme sa hľadať paralely medzi tým, čo sa v dávnej minulosti
stalo a tým, čím ţijeme my. Je úţasné, koľko návodov ako ţiť,
ako sa správať a ako sa zachovať v rôznych ţivotných situáciách
je zapísaných v knihe kníh.
Skúste si v piatok nájsť čas, príďte, neoľutujete.
jh

Príbeh s pointou
Istý nosič vody v Číne mal dve veľké hlinené nádoby.
Viseli na koncoch palice, ktorú nosil na krku. Na jednej bola
prasklina, kým tá druhá bola bezchybná a vţdy niesla plnú mieru
vody. Na konci dlhej cesty, ktorej trasa bola od potoka aţ k
domu, v prasknutej nádobe ostala voda uţ len do polovice.
Celé dva roky to takto išlo; nosič do svojho domu doniesol
kaţdý deň vţdy len jeden a pol nádoby vody. Samozrejme
dokonalá nádoba bola pyšná na svoj výkon, veď plnila svoj účel
perfektne. Ale chúďa prasknutá nádoba hanbila sa za svoju
nedokonalosť, a cítila sa úboho, lebo bola schopná len
polovičného výkonu. Po dvoch rokoch súţenia prihovorila sa
nosičovi pri potoku: „Hanbím sa, lebo voda zo mňa tečie po celej
ceste domov. Nosič jej takto odpovedal: „Všimla si si, aké krásne
kvety rastú na tvojej strane chodníka? Na druhej nerastú ţiadne!
Preto je to tak, lebo som vţdy vedel o tvojom nedostatku a na
túto stranu cesty som rozsial semená kvetín. Ty si ich kaţdý deň
polievala, kým sme sa vracali do domu. A uţ dva roky zbieram
tieto krásne kvetiny, aby som si ozdobil svoj stôl. Keby si nebola
taká, aká si, nerozjasňovala by krása kvetov celý môj dom. ”
Všetci máme svoje zdanlivé chyby; mnohí sme
popukanými hlinenými nádobami. Ale tieto praskliny a chyby,
ktoré sú v kaţdom z nás, robia náš ţivot tak veľmi zaujímavým a
vzácnym.To nás vedie k prijímaniu druhých práve takých, akými
sú. A vţdy je moţnosť uvidieť v nich práve to dobré, jedinečné.
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Pozvite svojich blízkych na stránky portálu Moja komunita
- http://mojakomunita.sk. Okrem toho, ţe môţete navštíviť
stránku našej farnosti, v sekcii Aktuality si môţete prečítať
najnovšie kresťanské správy, prípadne v sekcii Stena modlitieb si
vybrať (alebo vloţiť) modlitbový úmysel.

-

FARSKÉ OZNAMY :

 v piatok 22. marca o 17.00 hod. Vás pozývam na Poboţnosť
kríţovej cesty, po ktorej bude svätá omša,
 v piatok po svätej omši bude BIBLICKÁ HODINA – naše
pravidelné stretnutie v priestoroch pastoračnej miestnosti na
fare, počas ktorého sa čítaním kapitol z biblie učíme
porozumieť Boţiemu slovu – opäť Vás srdečne medzi nás
pozývam,
 v sobotu 23. marca od 09.00 hod. sa uskutoční uţ viackrát
avizovaná akcia - upratovanie priestorov farského kostola
a jeho okolia, opätovne Vás vyzývam k hojnej účasti,
 v sakristii si po svätej omši môţete dať zapísať úmysly
svätých omší na ďalšie obdobie.
H
HĽĽA
AD
DÁ
ÁM
MEE FFO
OTTO
OG
GR
RA
AFFIIEE –– ppoom
môôžžeettee ??
Máte doma vo Vašich súkromných zbierkach historické
fotografie nášho farského kostola alebo kostola vo filiálke
v Chyţnom ? Hľadáme zaujímavé fotky, ktoré by sme umiestnili
na
našu
internetovú
stránku
http://mojakomunita.sk/web/farnost-jelsava.
Po
oskenovaní
Vám ich poctivo vrátime. Ak nám chcete pomôcť, čakáme Vás po
kaţdej svätej omši v sakristii.

MYŠLIENKA NA ZÁVER

Vidíš, vraj, akú radosť má matka, keď sa na ňu jej dieťatko prvý
raz usmeje, takú istú radosť má Boh zakaždým, keď z neba vidí
hriešnika, ako sa k nemu z celého svojho srdca modlí.
Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Farský list vydáva farská rada pri rímskokatolíckej farnosti Jelšava.
Uzávierka príspevkov do farského listu je vždy v stredu večer do 20.00 hod.
Výtlačok neprešiel jazykovou úpravou.
Svoje príspevky, nápady, pripomienky zasielajte na e-mail :
fara.jelsava@gmail.com

