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Pán Boh zaplať za Váš dobrovoľný príspevok !
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Dnes slávime 2.veľkonočnú nedeľuNedeľu Božieho milosrdenstva
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Oslavujme Pána lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá
naveky !

Prvé čítanie :
Pribúdalo veriacich Pánovi, veľké množstvo mužov a žien.
Skutky apoštolov – Sk 5, 12-16

Druhé čítanie :
Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov.
Zjavenie apoštola Jána – Zjv 1, 9-11a., 12-13. 17-19

Evanjelium :
O osem dní prišiel Ježiš.
Evanjelium podľa Jána − Jn 20,19-31

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
" Ježiš im znova povedal:
... Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.."

(Jn 20, 21).
Misionár je človek, ktorého vyslal Ježiš Kristus, tak ako
predtým Otec vyslal Jeho. Tým rozhodujúcim faktorom nie sú
potreby ľudí, ale Ježišov príkaz. Zdroj našej inšpirácie v službe
pre Boha máme za sebou, nie pred sebou. Dnes je citeľná
tendencia stavať si inšpiráciu pred seba - všetko zhrnúť
dohromady a predstaviť si to pred seba a prispôsobiť našej
definícii úspechu. Ale v Novej zmluve je zdroj našej inšpirácie za
nami a je ním Pán Ježiš Kristus. Cieľom je byť Mu verný v
uskutočňovaní Jeho plánov.
Osobné spojenie s Pánom Ježišom a s Jeho pohľadom
neslobodno prehliadať. Veľkým nebezpečenstvom v misijnej
práci je, že Božie povolanie nahradia potreby ľudí. Namiesto
jasného vedomia vyslania Pánom Ježišom príde súcit s ľudskou
biedou. Tie potreby sú také rozsiahle a podmienky také ťažké, že
ľudská myseľ pri nich naráža na svoje hranice a zlyháva. Stáva
sa nám, že zabúdame, že tým hlavným motívom za všetkým
misijným úsilím nie je pozdvihnutie ľudí, ich vzdelávanie, ich
potreby, ale v prvom rade príkaz Ježiša Krista: „Choďte teda a
získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch." (Matúš 28,19)
Keď sa ohliadneme späť na životy Božích mužov a žien,
žiada sa nám zvolať: „Aká to musela byť inteligencia, ako
dokonale vystihli, čo od nich Boh chcel!" Ale tou inteligenciu bola
Božia myseľ, a nie ľudská múdrosť. Oceňujeme ľudskú múdrosť,
keď by sme mali uznať Božie vedenie ľudí s detinským
prístupom, ktorí boli takí „blázniví", že sa spoliehali na Božiu
múdrosť a Jeho nadprirodzené riadenie.
Prajem nám všetkým odvahu viery rozlíšiť to a nájsť tak
zdroj trvalej radosti.
Váš o. Marián

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
8.4.
9.4.
12.4.

Miesto

Čas

pondelok

Chyžné

18.00

utorok
piatok

Jelšava
Jelšava
Jelšava

18.00
18.00
09.30

Chyžné

11.00

13.4. nedeľa

Úmysel svätej omše
za farníkov, obyvateľov
a predstaviteľov obce
za † Tibora
za † Evku
za † Katarínu a Dezidera
za † rodiny Mladšej a rodiny
Hrbáľovej

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň

Liturgická udalosť a myšlienka dňa

8.4.

pondelok

9.4.

utorok

10.4.

streda

11.4.

štvrtok

12.4.

piatok

ZVESTOVANIE PÁNA - slávnosť

Hľa, prichádzam Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Utorok po 2.veľkonočnej nedeli

Pán kraľuje, oslavujme ho.
Streda po 2.veľkonočnej nedeli

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.
Svätého Stanislava, biskupa a mučeníka

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.
Piatok po 2.veľkonočnej nedeli

Pán je moje svetlo a moja spása.
Svätého Martina I. pápeža a mučeníka

13.4.

sobota

14.4.

nedeľa

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame
v teba.
3.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

MODLITBOVÁ REŤAZ POKRAČUJE !!!
Celý tento týždeň sa modlíme
za svoj i vyžrebovaný úmysel.

Zo
Zo života
života našej
našej farnosti
farnosti ::

Hádanka - Tri indície - pozvanie
1. ) Každoročne sa 25. marca slávi slávnosť Zvestovania
Pána – ak však je tento deň vo období Veľkonočnej oktávy alebo
Veľkého týždňa (tak ako tohto roku) slávenie tohto sviatku sa
prekladá na prvý voľný deň po oktáve. Tento dátum je presne
deväť mesiacov pred Vianocami, teda pred Narodením Pána.
Pripomíname si udalosť, že k Panne Márii prišiel anjel, ktorý jej
oznámil, že sa stane matkou dávno očakávaného Vykupiteľa,
Mesiáša. Okamih počatia Pána Ježiša v lone Panny Márie sa
spája práve s okamihom zvestovania. Keďže Mária s Božím
plánom súhlasila, zostúpil na ňu Duch Svätý a ona počala.
Mesiáš teda mohol prísť na svet, aby celé ľudstvo vykúpil svojou
smrťou a zmŕtvychvstaním.
2. ) Rímskokatolícky
kostol zasvätený
Zvestovaniu
Panne Márii, ranogotický z 2. polovice 13. storočia. Je národnou
kultúrnou
pamiatkou.
Najvýznamnejšou
pamiatkou je
neskorogotický krídlový oltár z roku 1508 s ústrednou figurálnou
kompozíciou Zvestovania Panne Márii, z dielne Majstra Pavla z
Levoče. Komplexná a jednoliata maliarska výzdoba presbytéria a
vzácny mobiliár zaraďuje kostolík medzi najvýznamnejšie gotické
pamiatky na Slovensku.
3.)
Význam slova „odpust" v slovníku slovenského
pravopisu je výročná slávnosť v deň napr. mena patróna
farnosti.
Čo majú spoločné tieto tri nápovede s našou farnosťou ?

Pondelok 18.00 hod.
Odpustová svätá omša
Chyžné

POZÝVAME VÁS !!!

Príbeh s pointou
Jeden muž prišiel k holičovi, aby sa dal ostrihať a oholiť
ako obvykle. Začali sa rozprávať, rozprávali o mnohých
rozličných veciach a témach. Zrazu sa zvrtla reč na tému Boh.
Holič hovorí:
„Pozrite
sa,
je
neverím,
že
Boh
existuje."
„Prečo si to myslíte?" pýta sa zákazník.
„Je to jednoduché, stačí vyjsť na
ulicu a uvidíte, že Boh neexistuje. Povedzte
mi, keby existoval, bolo by toľko chorých
ľudí? Bolo by toľko opustených detí? Ak
skutočne existuje Boh, bolo by toľko
trápenia a bolesti? Ako môžem milovať
Boha, ktorý dopustí toto všetko... "
Zákazník sa na chvíľu zamyslel, ale
neodpovedal, pretože sa nechcel začať
hádať. Holič skončil svoju prácu a zákazník
odišiel.
Len čo vyšiel na ulicu, uvidel muža s dlhými vlasmi, s
dlhou bradou, neupraveného a špinavého. Bolo to veľmi dávno,
keď mal tento muž naposledy ostrihané vlasy. Zákazník sa vrátil
späť k holičovi a hovorí:
„Viete čo? Holiči neexistujú! "
„Ako to môžete povedať? " pýta sa holič prekvapene. Ja
som holič a som tu. Práve teraz som vás dostrihal, oholil..."
„Nie!" zvolal zákazník. „Holiči neexistujú, pretože keby
boli, nebolo by toľko neupravených ľudí s dlhými vlasmi a dlhou
bradou, ako ten muž vonku!"
„Jéj, holiči existujú to len ľudia ich nevyhľadávajú."
skonštatoval holič.
„Presne!!! Je to tak. Boh existuje. Čo sa stalo je len to, že
ľudia ho nenasledujú, ani ho nehľadajú. Preto je toľko bolesti a
trápenia na svete. "

- v piatok 15.2. bude BIBLICKÁ HODINA,

F A R S K É O Z N A M Y:


minulú nedeľu sa v rámci VEĽKONOČNEJ OFERY vyzbieralo
spolu 94 €, za Vašu štedrosť vyslovujem Pán Boh zaplať
a vynahraď !,

tak ako Vám už bolo minulú nedeľu oznámené, po každej
svätej omši si v sakristii môžu rodičia (starí rodičia) vyzdvihnúť
prihlášku na prvé sväté prijímanie,

stretnutie miništrantov bude v piatok po svätej omši
v pastoračnej miestnosti farského úradu,

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

Navštívte nás aj na našej internetovej stránke !
je nás už viac prihlásených ako členov,
ďakujeme za prvé príspevky – fotografie,
veľkonočné pozdravy i nápady ako stránku vylepšiť .

MYŠLIENKA NA ZÁVER

"Tí, ktorí úprimne hovoria "Ježiš, dôverujem v teba" nájdu potešenie
vo všetkých svojich úzkostiach a obavách.
Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdenstvo - túto lásku,
ktorá je dobrotivá, ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad
jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha".
Ján Pavol II.

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

