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Pán Boh zaplať za Váš dobrovoľný príspevok !
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Dnes slávime 3.veľkonočnú nedeľu
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil !

Prvé čítanie :
My sme toho svedkami aj Duch Svätý
Skutky apoštolov – Sk 5, 27b-32. 40b-41

Druhé čítanie :
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc a bohatstvo
Zjavenie apoštola Jána – Zjv 5, 11-14

Evanjelium :
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im, podobne aj rybu
Evanjelium podľa Jána − Jn 21,1-19

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
Ak sa vžijeme do Petrovej situácie, možno pochopíme, ako ho to
muselo bolieť, keď sa Ježiš trikrát opýtal: „Miluješ ma?“ (Jn 21, 15–17).
Táto výmena názorov pokorila a zranila tohto prudkého učeníka, no
zároveň ho označila za hlavu apoštolov. Petrovo trojnásobné potvrdenie
vynahradilo trojnásobné zapretie Ježiša pred jeho ukrižovaním. Ježiš v
podstate túži aj po našej láske práve tak, ako túžil po Petrovej. Každý deň s
tou istou naliehavosťou sa Ježiš pýta každého z nás: „Miluješ ma?“
Náš život sa môže veľmi rýchlo zaplniť úzkosťou, strachom a inými
nedokonalosťami. Ľahko sa dáme zlákať rôznymi životnými výzvami až
natoľko, že stratíme prehľad, čo je najdôležitejšie. Pri všetkom, čo robíme,
by sme mali prosiť Ducha Svätého, aby nám pripomínal, že najdôležitejšie
je, či milujeme Ježiša. „A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k
druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov“ (1 Pt 4, 8). Ježiš mal dobrý
dôvod, prečo tieto slová adresoval Petrovi. Ježiš vyzval Petra a obnovil ich
vzájomný vzťah jednoduchým: „Miluješ ma?“
Láska je Božia charizma, ktorá má moc otvoriť naše srdce, aby sme
mohli prijať ešte viac lásky. Čím viac milujeme Boha, tým viac môžeme byť
očistení od temných náklonností svojej hriešnej prirodzenosti. Láska
rozširuje náš pohľad a povznáša naše mysle na úroveň Božej skutočnosti.
Dokonca dáva moc oslobodiť tých, ktorí sú zotročení strachom. Ježiš
zomrel na kríži, aby získal našu lásku, a nie slepú poslušnosť. Ten istý Boh,
ktorý nás stvoril so slobodnou vôľou, nás pozýva do svojej prítomnosti s
priamou otázkou: „Miluješ ma?“ Ak odpovieme áno, pošle nám v hojnosti
svojho Ducha. Vstúpime do vzťahu, pre ktorý sme boli ešte pred začiatkom
vekov stvorení.
Tá cesta nie je vždy jednoduchá. Veď Ježiš naznačil Petrovi „akou
smrťou oslávi Boha“ (Jn 21, 19). Avšak už tu na zemi, po všetky dni svojho
života, môžeme prežívať osobitnú radosť z prebývania s Pánom.
Modlime sa:
„Pane Ježišu, milujem ťa. Pomôž mi rásť pre teba, aby som tak mohol
prijať čokoľvek, čo budeš odo mňa žiadať. Chcem byť tvojím sluhom a
tvojím priateľom.“

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
16.4.
17.4.
19.4.

utorok
streda
piatok

21.4. nedeľa

Miesto

Čas

Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Chyžné

18.00
18.00
18.00
09.30
11.00

Úmysel svätej omše
za
za
za
za

BP pre Boženu s rod.
BP pre Martu s rod.
† Juraja
† Anna, Ján, Anička

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň

Liturgická udalosť a myšlienka dňa

15.4.

pondelok

16.4.

utorok

17.4.

streda

18.4.

štvrtok

19.4.

piatok

20.4.

sobota

21.4.

nedeľa

Pondelok po 3.veľkonočnej nedeli

Blažený tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Utorok po 3.veľkonočnej nedeli

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
Streda po 3.veľkonočnej nedeli

Jasaj Bohu, celá zem.
Štvrtok po 3.veľkonočnej nedeli

Jasaj Bohu, celá zem.
Piatok po 3.veľkonočnej nedeli

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Sobota po 3.veľkonočnej nedeli

Čím sa odvďačím Pánovi za všetko čo mi dal ?



4.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sme jeho ľud a ovce jeho stáda..

ZASMEJME SA



Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so
svojimi plánmi do budúcna....
Woody Allen

Zo života našej farnosti :
Sú to už tri týždne, čo sme na stolík k novinám pridali krabicu, do ktorej
môžete aj anonymne vhodiť rôzne otázky, poznatky, sťažnosti prípadne aj
svoje názory na život vo viere, na život v našej farnosti, alebo aj na úroveň
nášho farského listu . Zatiaľ sme v tejto schránke nenašli ani jeden
lístok. Opýtam sa teda otca Mariána ja:
„Občas sa stretávam s takzvaným vykladaním snov. Kolegyňa povie,
že sa jej snívali peniaze a to znamená, že má podať tiket hry LOTO, nato
jej iný kolega odpovie, že peniaze v sne znamenajú nešťastie, nech si dáva
pozor. Ja tomu neverím, ale viem, že aj nábožensky založení ľudia
hľadajú odpovede v rôznych snároch a časopisoch. Ako kresťansky
reagovať ?"
Božiu vôľu ohľadom vykladania snov môžeme ľahko zistiť z Božieho Slova:
„Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh , varuj sa napodobňovať
ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by ...dával
pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho,
kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu.
Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.
Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom!“(Dt 18,9-13;
por. Jer 29, 8-9; Sir 34, 5-8). Boh môže dať symbolický sen človekovi,
aby mu osvetlil situáciu, ktorú prežíva alebo aby mu oznámil, čo sa má
stať. Nielen Jozef v Egypte vykladal sny, ale aj prorok Daniel. Sen od Boha
nemôže vykladať hocikto, kto si zmyslí a už vôbec nie podľa predpísaných
symbolov v snároch, pretože každý sen od Boha je originálny. Nedá sa
vykladať podľa vopred zostavených šablón. Každý takýto sen je akoby
Bohom zámerne zakódovaný a je rozlúštiteľný iba pomocou osobitnej
Božej milosti. Sny môžu mať rôzny pôvod. Sen, ktorý má byť vyložený,
musí mať pôvod u Boha. Ale to nestačí! Aj jeho výklad musí pochádzať z od
Boha. Nemôže byť výsledkom osobného snaženia sa, tréningu, štúdia alebo
brilantnej logiky. Ak Boh dáva sen, on dáva aj podnet na jeho výklad, nie
človek V prípadoch výkladu snov v Biblii ale spravidla vysvetľoval sen
niekto druhý, nie ten, komu sa sníval. Človek by príliš rýchlo chcel o sebe
uveriť, že je akýsi mimoriadny Boží nástroj.
Cieľ snov od Boha je vždy v prvom rade zameraný na duchovné dobro
človeka. Nikdy sa nesústreďuje prednostne alebo výhradne na
pominuteľné, pozemské a materiálne dobrá a už vôbec nie na ukojenie
ľudskej zvedavosti. Je divné, ak sa niekto riadi snami a skúma ich viac, ako
Sväté písmo a Boží hlas, ktorým sa prihovára cez Cirkev. Ak je sen od
Boha, nikdy nebude v rozpore s Božím slovom, s učením Cirkvi, so
zdravým rozumom alebo s požiadavkami nášho povolania. (viac na
www.modlitba.sk)

Príbeh s pointou
Profesor filozofie stál pred svojou triedou a na stole pred
sebou mal niekoľko predmetov.
Keď začala hodina, vzal bez slova veľký sklenený pohár od
majonézy a začal ho plniť kameňmi veľkými asi 5 cm.
Keď ho naplnil, spýtal sa študentov, či je plný.
Študenti súhlasili.
Potom vzal profesor krabicu menších kamienkov - okruhliakov a
vysypal ich do pohára. Trošku s ním zatrepal a obliaky vyplnili
medzery medzi väčšími kameňmi. Potom sa opäť spýtal
študentov, či je pohár plný. Študenti s ním opäť súhlasili.
Nato profesor vzal krabicu s pieskom, vysypal ho do
pohára a piesok samozrejme vyplnil i tie najmenšie medzery.
„A teraz si predstavte, " povedal profesor, „že to je váš
život. Kamene sú tie podstatné veci – vaša rodina, váš partner,
vaše zdravie, vaše deti – skrátka veci, ktoré v prípade, že všetko
ostatné stratíte, stále dokážu naplniť váš život. Obliaky sú
ostatné veci, ktoré tiež stoja za povšimnutie – vaša práca, váš
dom, vaše auto. Piesok, to sú všetky ostatné maličkosti. Keď
naplníte pohár najprv pieskom, nezostane žiadne miesto pre
kamene a obliaky.
A rovnaké je to i v živote. Pokiaľ vynaložíte všetku energiu
na maličkosti, nebudete mať priestor pre dôležité veci. Venujte
pozornosť veciam, ktoré sú dôležité pre vaše šťastie. Hrajte sa
so svojimi deťmi, nájdite si čas na zdravotné vyšetrenie, choďte
si so svojím partnerom zatancovať. Vždy vám zostane čas
na prácu, na upratanie domu, alebo na usporiadanie párty.
Starajte sa predovšetkým o kamene – o veci, ktoré majú
skutočne význam. Stanovte si svoj rebríček priorít. Zvyšok je iba
piesok. "
zdroj : internet

poznámka jh : V slovách profesora medzi kameňmi mi
chýba náš život vo viere . Asi len zabudol ... 

-

FARSKÉ OZNAMY :


po každej svätej omši v tomto týždni si v sakristii môžu
rodičia (starí rodičia) vyzdvihnúť prihlášku na prvé sväté
prijímanie;

pozývam vás všetkých na mimoriadnu biblickú hodinu,
ktorá sa uskutoční formou besedy v mestskom múzeu v Jelšave
v rámci Rozhovorov o kresťanskej identite, na tému Primát
apoštola Petra v Novom Zákone, katolícky pohľad budem
prezentovať ja; protestantský ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD.,
z katedry teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela z Banskej
Bystrice;

Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera, budeme sa
osobitne modliť za duchovné povolania a zároveň je zbierka na
seminár.

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

MYŠLIENKA NA ZÁVER

Ak ja, ktorý som taký, aký som, sa môžem v
určitom zmysle považovať za kresťana, prečo by
mali rôzne neresti iných ľudí dokazovať, že ich
viera je len pretvárkou a zvykom ?
C.S. Lewis
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

