Rímskokatolícky farský úrad
JELŠAVA

Farský list c.8
nedeľa, 24. 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 Kvetnú nedeľu – nedeľu utrpenia Pána.
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil ?

Prvé čítanie :
Tvár som si nezakryl pred potupou, lebo viem, že sa nezahanbím.
Tretí spev Pánovho sluhu.
Kniha proroka Izaiáša – Iz 50, 4 - 7

Druhé čítanie :
Uponížil sa, preto ho Boh povýšil.
List Filipanom – Fil 2, 6 - 11

Evanjelium :
Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 22, 14-23, 56

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu

Ak ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal
z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Lk
23,26
Ak poslúchame Boha, iných ľudí to bude stáť viac, ako to
stojí nás. A práve v tomto je osteň. Ak milujeme nášho
Pána, poslušnosť nás nestojí nič, je to potešenie, ale stojí
to niečo tých, ktorí Ho tak nemilujú. Ak poslúchame Boha,
bude to znamenať, že iným ľuďom to bude krížiť ich plány a
budú sa nám vysmievať: „Tomuto hovoríš kresťanstvo?"
Mohli by sme zabrániť utrpeniu, ale prestali by sme
poslúchať Boha. Musíme sa s tou cenou zmieriť. Keď naša
poslušnosť začína zasahovať iných, naša ľudská pýcha sa
zabarikáduje a povieme: „Nikdy od nikoho nič neprijmem."
Ale musíme, inak neposlúchame Boha. Nemáme právo
očakávať, že naše vzťahy k ľuďom sa budú líšiť od vzťahu,
ktorý k nim mal náš Pán (pozri Lukáš 8,13).Stagnácia
duchovného života prichádza, keď si povieme že na všetko
stačíme
sami.
Nestačíme.
Sme
súčasťou
Božích
všeobecných záujmov, a keď poslúchneme Boha, ovplyvní
to iných Zostaneme verní v našej poslušnosti k Bohu a
pretrpíme aj poníženie odmietnutia nezávislosti? Alebo
povieme: „Nechcem, aby druhí platili kvôli mojej
poslušnosti?" Môžeme sa rozhodnúť neposlúchnuť Boha, a
to prinesie okamžitú úľavu, ale zarmútime tým Pána Ak ale
poslúchneme Boha, postará sa o tých, ktorí sú postihnutí
dôsledkami našej poslušnosti. Stačí len poslúchnuť a nechať
Jemu na starosti všetky dôsledky. Vyhýbaj sa tomu, aby si
Bohu diktoval podmienky, čo sa môže stať, ak Ho
poslúchneš.
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Miesto

Chyžné
Jelšava
29.3. piatok
Jelšava
30.3. sobota
Jelšava
Rákoš
31.3. nedeľa
Jelšava
Chyžné
Jelšava
1.4. pondelok
Chyžné
28.3. štvrtok

Čas

Úmysel svätej omše

16.30
18.00
15.00
18.15
08.00
09.30
11.00
09.30
11.00

Počas celého veľkonočného
obdobia :
Za zdravie a Božiu pomoc
pre mesto (obec), jeho
predstaviteľov a obyvateľov
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Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Pondelok Veľkého týždňa

Pán je moje svetlo a moja spása.
Utorok Veľkého týždňa

Moje ústa Pane, budú hlásať tvoju spásu.
Streda Veľkého týždňa

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma Pane.
Zelený štvrtok Pánovej večere

Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi.
VEĽKÝ PIATOK –Slávenie utrpenia
a smrti Pána

Otče do tvojich rúk porúčam svojho ducha.
30.3.

sobota

31.3.

nedeľa

Bela sobota – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

Toto je deň Krista Pána, radujme sa ,aleluja
1.4.

pondelok

Veľkonočný pondelok – Pondelok vo
veľkonočnej oktáve

Moje srdce sa raduje a plesá moja duša
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Pôstne obdobie v našej farnosti

Končí sa 40-dňové pôstne obdobie. Nie je to tak dávno, čo
nás otec Marián popolcom na čelo označoval znakom kríža. Popol
nám mal pripomenúť našu konečnosť a akoby prinútiť nás
zamyslieť sa nad smerovaním našich životov. Na popolcovú
stredu sa začal pôst. Pôst – to je aj šanca premýšľať o Bohu
a jeho vzťahu k nám. Šanca uvedomiť si, akú cenu zaplatil
z lásky k nám...
V tomto pôstnom období sme mali dvojdňovú DUCHOVNÚ
OBNOVU, počas ktorej sme mali čas na chvíľu sa zastaviť
a premýšľať, v tichu sa modliť i z celého srdca nahlas spievať,
byť sami so sebou i chváliť Pána
v spoločenstve.
Prežiť
VIERU,
LÁSKU, NÁDEJ...
Každý piatok tohto obdobia
bola pred svätou omšou pobožnosť
krížovej cesty. Vždy to bola
krížová cesta, ale vždy bola iná –
raz „klasická“, inokedy obetovaná
za kňazov, potom zas inšpirovaná
myšlienkami
kresťanských
mysliteľov.
Mali sme biblické hodiny,
pokračovala modlitbová reťaz, dnes bude veľkonočná spoveď ...
Mali sme a stále máme šancu upratať si v duši. Už mnoho ľudí mi
povedalo, že po "jarnom" upratovaní izby či bytu sa jednoducho
cítia lepšie. Voľnejšie. Akoby si upratali sami v sebe. Ak sa
dokázali zbaviť starých vecí, vyvetrať skrine, vysypať šuflíky,
vyčistiť počítač - akoby si nanovo dávali signál, že stále žijú.
Upracme si – v hlave, v byte, v počítači, ale hlavne v duši.
Bude sa nám ľahšie dýchať.
jh

Príbeh s pointou
Po hroznej búrke sa úbohý stroskotanec dostal na breh
malého pustého ostrovčeka. Pevne sa držal chatrného zvyšku
člna, na ktorom sa plavil. Ostrovček bol o málo viac ako
nevľúdny nehostinný útes.
Úbožiak sa začal modliť. Prosil Boha, aby ho zachránil.
Každý deň vyzeral, či sa na obzore neobjaví nejaká pomoc. Ale
pomoc neprichádzala.
Po niekoľkých dňoch sa tu zabýval. Horko-ťažko sa mu
podarilo vyrobiť nejaký nástroj, aby mohol aspoň niečo uloviť a
obrobiť kúsok zeme. Založiť si oheň a postaviť chatrč proti vetru
a búrkam ho stálo veľa námahy.
A tak uplynulo niekoľko mesiacov. Stále sa modlil, ale
nijaká loď sa na obzore neukazovala.
Jedného dňa sa od ohňa chytili trstinové steny
stroskotancovej chalupy a všetko zhorelo. Hustý dym stúpal do
výšky a z niekoľkomesačného úsilia ostalo iba trochu popola.
Stroskotanec, ktorému sa nepodarilo zachrániť skoro nič, sa s
plačom zrútil na zem. "Prečo, Pane? Prečo ma postihlo aj toto?"
O niekoľko hodín zakotvila pri ostrovčeku veľká loď. Prišli poňho
na záchrannom člne.
"Ako ste zistili, že som tu?" pýtal sa stroskotanec, ktorý
tomu nemohol uveriť.
"Zbadali sme stúpajúci dym..."
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Na stolíku, kde sú vyložené noviny,
je umiestnená
schránka, do ktorej môžete pred a po svätej omši vhodiť lístok
s Vaším problémom, skúsenosťou, alebo otázkou. Samozrejme
je, že sa nemusíte podpísať. Otec Marián Vám prostredníctvom
nášho farského listu na Vaše otázky zodpovie, prípadne sa o
Vašu skúsenosť podelíme a tak môžeme pomôcť jeden druhému.

-

FARSKÉ OZNAMY :

 dnešnou Kvetnou nedeľou sme začali sláviť tzv. Svätý (alebo
Veľký) týždeň, ktorý nazývame svätým preto, že v liturgii poč
as celého týždňa sa pripomína vrchol života Pána Ježiša – jeh
o smrť a zmŕtvychvstanie, preto aj poriadok svätých omší v t
omto týždni bude v iný ako zvyčajne,
 dnes od 14.00 hod. do 16.00 hod budete mať možnosť pristú
piť k svätej spovedi a pripraviť sa tak na slávenie veľkonočnýc
h sviatkov,
 srdečne Vás pozývam na poslednú Krížovú cestu v tomto pôst
nom období, ktorou sa v piatok o 15.00 hod. symbolicky zač
ne slávenie utrpenia a smrti Pána,
 na budúcu nedeľu bude VEĽKONOČNÁ ZBIERKA za Vašu štedr
osť a milodary už teraz vyslovujem Pán Boh zaplať,
 krásnym zvykom hlavne v týchto častiach Slovenska je sväte
nie jedál, kto budete mať záujem, prineste si košík s veľkonoč
nými dobrotami v nedeľu na svätú omšu, pred jej začiatkom
Vám ich posvätím,
 veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa včera aktívne zúčastnili n
a upratovaní a úprave kostola a jeho okolia,
 v sakristii si po svätej omši môžete dať zapísať úmysly svätýc
h omší na ďalšie obdobie.

MYŠLIENKA NA ZÁVER

Nevrav Bohu aký veľký je tvoj problém, povedz problému aký
veľký je tvoj Boh.
neznámy autor

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

