Rímskokatolícky farský úrad
JELŠAVA

Farský list c.9
nedeľa, 31. marec 2013
Pán Boh zaplať za Váš dobrovoľný príspevok !

správca farnosti: PaedDr. Marián FELEDI
kontakty:

 058/44 82 210,0949 591 183,  fara.jelsava@gmail.com
 RKFÚ Jelšava, Námestie republiky 53, 049 16 JELŠAVA,
www: www.mojakomunita.sk /web/farnost-jelsava

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
"Uvidel a uveril." (Jn 20, 8).
Aleluja! Kristus vstal z mŕtvych! Otče, jasáme v tvojej
sláve! Radujeme sa, obraciame svoj zrak na Jediného ţijúceho,
ktorý sedí po tvojej pravici nad kaţdým knieţatstvom,
mocnosťou, a silou. Ježiš žije! Márii Magdaléne v hlave víria
myšlienky pred prázdnym hrobom: Jeţiš zmizol! Čo sa stalo? Kto
zobral jeho telo? My však upriamme svoj zrak na ţivého Krista.
Nech nám nevíria
v hlave márne a beznádejné myšlienky,
ktoré sa nám pokúšajú dať "rozumné" vysvetlenie. Pretoţe Jeţiš
ţije, máme nádej. Sme novým stvorením. Môţeme sa na svet
dívať novými očami, myslieť so ţivotodarnou nádejou, hovoriť
slová múdrosti a poznania. Pretoţe Jeţiš ţije a dáva nám svoj
pokoj. Neznámo nami nemôţe otriasť. Boh je tu pre nás a nič
nás nemôţe odlúčiť od jeho lásky.Ježiš žije! Petrovi hlavou víria
myšlienky viny: "Zradil som ho. Tvrdil som, ţe za neho poloţím
svoj ţivot. Čo teraz?" U Jeţiša však neexistuje neodpustenie.
Jeţiš nás zmieril so sebou. Spolu s ním máme miesto po pravici
Boha. Pretoţe je ţivý, sme oslobodení od hriechu a smrti. Je
nám odpustené. Bodka. Jeţišova krv nás očistila. Pretoţe je
večne ţivý a jeho očistenie je mocné. Aj keď je teraz náš ţivot
ukrytý v Kristovi, príde deň, keď s ním vystúpime v sláve.
Ježiš žije! Ján tieţ videl prázdny hrob - a uveril. Moţno
tomu celkom nerozumel, ale uveril. Spomenul si na Jeţišovo
prisľúbenie a videl očividný dôkaz v prázdnom hrobe. Veril tomu
viac ako vlastným myšlienkam.
Ježiš žije! A čo ty? V Kristovi máme prisľúbenie večného
ţivota. Ţivota plného milosti, slávy a nikdy nekončiacej radosti.
Hoci nejaký čas (podobný Pôstu) znášame nedostatok a ťaţkosti,
musíme upriamiť svoj zrak na to, čo je hore, vediac, čo prázdny
hrob naozaj znamená. Kristus vstal z mŕtvych a práve v ňom
máme účasť na večnom ţivote. Ježiš, ty žiješ! V tebe ţijem,
hýbem sa a som! Aleluja!
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Miesto

1.4.

pondelok

Jelšava
Chyţné

3.4.

streda

Jelšava

5.4.

piatok

Jelšava
Jelšava

7.4.

nedeľa

Chyţné

Čas

Úmysel svätej omše

09.30 za † Štefana
11.00
za † o. Petra Havrana
18.00
1.výročie
18.00 za † Máriu Tomšíkovú
09.30 za † o. Petra
za Boţiu pomoc pre Ondreja
11.00
(60.r.)

Liturgický kalendár na ďalší týţdeň
Deň
1.4.

pondelok

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Veľkonočný pondelok – Pondelok vo
veľkonočnej oktáve

Moje srdce sa raduje a plesá moja duša
2.4.

utorok

3.4.

streda

4.4.

štvrtok

5.4.

piatok

6.4.

sobota

7.4.

nedeľa

Utorok vo veľkonočnej oktáve

Milosti Pánovej plná je zem.
Streda vo veľkonočnej oktáve

S radosťou spievajme Pánovi a oslavujme ho.
Štvrtok vo veľkonočnej oktáve

Aké vznešené je tvoje meno, Pane Bože náš.
Piatok vo veľkonočnej oktáve

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uhoľným.
Sobota vo veľkonočnej oktáve

Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože milosrdný.
2.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa
Božieho milosrdenstva

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo
trvá naveky

Zo ţivota našej farnosti :
S LÁSKOU,VĎAKOU A ÚCTOU SI SPOMÍNAME
,,Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa
bude žiť aj keď umrie."
( Jn, 11,25)
Dňa 3.apríla 2013 uplynie rok, čo si Pán
v 57. roku ţivota a 29. roku kňazstva do
večnosti povolal Mgr. Petra HAVRANA,
ktorý bol v tej dobe správcom našej farnosti
a od roku 2010 bol správcom farnosti Rákoš – excurrendo.
Otec Peter bol za kňaza ordinovaný 26. júna 1983 v
Prahe. Počas svojho plodného ţivota pôsobil v Trutnove (Česká
republika), na misii v Ekvádore, v Štiavnických Baniach a
Jelšave.
Prosíme nášho Pána, aby ho odmenil večnou radosťou vo
svojom kráľovstve.
Dobrý človek neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Výročná
svätá
omša
za
nášho
zosnulého
duchovného otca bude v stredu 3. 4. 2013 o 18:00h.
veriaci z farností Jelšava a Rákoš

Opätovne dávame do pozornosti
- čakáme na Vaše otázky, skúsenosti, svedectvá, ktoré
môţete napísať na papier a vhodiť do schránky pri novinách,
prípadne napísať na náš e-mail, obohatíte tak náš farský list,
- hľadáme zaujímavé fotografie – najmä historické –
kostolov v našej farnosti, ktoré umiestnime na našej internetovej
stránke ,
- ak máte nápad, prípadne Vám niečo v našom farskom
liste chýba, chcete sa podieľať na jeho tvorbe, dajte nám o sebe
vedieť, radi Vás v našom (zatiaľ) malom kolektíve tvorcov
privítame.
mail i webstránka sú uvedené na prvej stráne .

Príbeh s pointou
Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom
Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno veľkonočné nedeľné
ráno do kostola a niesol hrdzavú, skrivenú starú vtáčiu klietku,
ktorú poloţil vedľa kazateľnice. Viacerí ľudia v údive nadvihli
obočie, keď pastor prehovoril. Hovoril, ako sa včera prechádzal
po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý niesol túto klietku. Boli v
nej tri malé divé vtáčiky, trasúce sa chladom a strachom.
Zastavil ho a spýtal sa:
"Čo to tam máš, synak?"
"Len pár starých vtákov." odpovedal.
"Čo chceš s nimi robiť?" spýtal sa pastor.
"Zobrať ich domov a hrať sa s nimi." odpovedal. "Budem ich
dráždiť a vytrhávať im perie, aby sa pobili. Stavím sa, že sa
zabavím."
"Ale skôr či neskôr ich budeš mať dosť a prestane ťa to baviť.
Čo urobíš potom?"
"Ale, mám aj zopár mačiek." povedalo malé chlapčisko. "Radi
si na nich pochutia, dám vtáčikov im."
Pastor na moment stíchol. "Koľko chceš za tie vtáky, synak?"
"Čoo??!!! Na čo by vám boli, pane? Sú to len obyčajné vtáky z
poľa. Ani nespievajú - a vôbec nie sú pekné!"
"Koľko?" znovu sa spýtal pastor.
Chlapec si ho premeral, ako by bol bláznivý a povedal:
"10 dolárov!"
Pastor siahol do vrecka a vytiahol desaťdolárovku. Dal ju
chlapcovi do ruky, a ten zmizol rýchlo ako blesk. Pastor zdvihol
klietku, a niesol ju na koniec aleje, kde bol strom a malý trávnik.
Poloţil ju na zem, otvoril dvierka a klopaním na mrieţku klietky
presvedčil vtáčiky, aby vyleteli. Pustil ich na slobodu.
To vysvetlilo prítomnosť klietky na kazateľnici. Potom
pastor začal hovoriť tento príbeh:

Jedného dňa sa rozprával Jeţiš s Diablom. Satan sa práve vrátil
z Rajskej záhrady a škodoradostne sa chválil:
"Nuž, Pane, práve som nachytal plný svet ľudí. Nastavil som
pascu, starú návnadu, vedel som, že neodolajú. Mám ich
všetkých!"
"Čo s nimi budeš robiť?" spýtal sa Jeţiš.
Satan odpovedal:
"Cha, budem sa zabávať! Budem ich učiť ako sa sobášiť a
rozvádzať,
ako
sa
majú
nenávidieť
a
škodiť
si,
naučím ich piť a fajčiť a preklínať. Naučím ich ako vynájsť pušky
a bomby a navzájom sa zabíjať. Už sa teším na tu zábavu!"
"A čo urobíš potom?" spýtal sa Jeţiš.
"Zabijem ich!" hrdo sa vypol Satan.
"Koľko za nich chceš?" spýtal sa Jeţiš.
"Hádam by si tých ľudí nechcel?! Nie je v nich ani štipka
dobra.
Keď si ich vezmeš, budú ťa len nenávidieť. Napľujú na teba, budú
ťa preklínať a zabijú ťa! Určite ich nechceš!"
"Čo za nich chceš?" opäť sa opýtal.
Satan pozrel na Jeţiša a zaškeril sa:
"Všetky tvoje slzy a všetku tvoju krv!"
Jeţiš povedal:
"Máš ich!" a zaplatil.

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy
s Vami a medzi Vami!“
(Matka Tereza z Kalkaty)

Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,

trvalý pokoj

a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva
Vám vyprosuje otec Marián
-

FARSKÉ OZNAMY :

dnešnou nedeľou sme začali sláviť Veľkonočnú oktávu,
ktorá potrvá do budúcej nedele; predstavuje akoby predĺženie
najväčšieho sviatku kresťanov - Slávnosti
Kristovho
zmŕtvychvstania a teda víťazstva nad smrťou na celý
týždeň, aby sme si uvedomovali veľkosť a dosah Kristovho
vzkriesenia pre náš ţivot,

srdečne Vás pozývame na našu pravidelnú BIBLICKÚ
HODINU, ktorá bude v piatok po svätej omši v pastoračnej
miestnosti farského úradu,

na budúcu nedeľu bude PRVONEDEĽNÁ ZBIERKA, za Vašu
štedrosť a milodary uţ teraz vyslovujem Pán Boh zaplať,

na budúcu nedeľu na záver bohosluţby opäť vyţrebujeme
úmysel Modlitbovej reťaze, toho kto by sa chcel pripojiť radi
poučíme v sakristii po kaţdej svätej omši, prípadne si informácie
môţete
zistiť
na
našej
internetovej
stránke
www.mojakomunita.sk/web/farnost-jelsava ,

v sakristii si po svätej omši môţete dať zapísať úmysly
svätých omší na ďalšie obdobie,

od tohto týţdňa budú večerné sv. omše začínať o 18:00
hod.

MYŠLIENKA NA ZÁVER

Byť na kríži spolu s Ježišom, je viac, než len rozjímať o Ježišovi
na kríži.
Ježiš nie je nikdy bez kríža, ale ani kríž nie je nikdy bez Ježiša.
páter Pio

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

