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Dnes slávime 4.veľkonočnú nedeľu
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda

Prvé čítanie :
Obraciame sa k pohanom
Skutky apoštolov – Sk 13, 4. 43-52

Druhé čítanie :
Baránok ich bude pásť a privedie ich k prameňom vôd života
Zjavenie apoštola Jána – Zjv 7, 9. 14b-17

Evanjelium :
Ja dávam svojím ovciam večný život
Evanjelium podľa Jána − Jn 10,27-30

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
"Boli... oblečení do bieleho rúcha"
(Zjv 7, 9).
Ježišu, už sa neviem dočkať chvíle, keď prídem do neba
a oblečiem si svoje biele rúcho. Bude také vzrušujúce zažiť
najúžasnejšie víťazstvo svojho života - a to som v ňom nehral ani tú
najťažšiu rolu. To ty si sa o všetko postaral, keď si za mňa zomrel na
kríži!
Pane, už sa neviem dočkať, keď budem s celou svojou
rodinou, so svojimi priateľmi či dokonca so všetkými svojimi
predkami z predchádzajúcich generácií. Fascinuje ma, že sa
dozviem, odkiaľ pochádzam, a že si vypočujem príbehy všetkých,
ktorí ma tam predišli. Nesmierne sa teším na stretnutie so všetkými
svätými a na to, že sa konečne dozviem, ako sa ku svojej svätosti
dostali. Všetkým sa im, počnúc Pannou Máriou až po Matku Teréziu
a Jána Pavla II., túžim zahľadieť do očí a pochopiť, aké to je žiť v
neustálom a hlbokom zjednotení s tebou, Ježišu.
Neviem sa dočkať, keď sa už pripojím k nebeskému zástupu,
ktorý sa neustále klania pred tvojím trónom, Pane. Som zvedavý,
ako bude vyzerať svadobná hostina, na ktorú ma pozývaš. Som
zvedavý, či radosť a pokoj, ktoré pociťujem, keď náš kňaz pozdvihuje
hostiu pri svätej omši, sú podobné radosti, ktorú zažijem, keď si
oblečiem svoje biele rúcho a budem stáť pred tebou, spievať ti na
chválu a jasať v tvojej láske a sláve. Pane, už sa neviem dočkať, keď
sa to stane!Na nič z toho sa však neteším väčšmi, Pane, ako keď ťa
konečne uzriem z tváre do tváre. Keď ti budem môcť poďakovať za
to, že si k nám prišiel v tele. A keď ťa budem môcť objať a poďakovať
ti, že si za moje hriechy zomrel na kríži!
Pane, neviem si predstaviť, aké bude nebo naozaj. S istotou
však viem to, že pri dnešnom vyznaní viery pri svätej omši budem
hovoriť o niečo hlasnejšie než inokedy. Túžim po dni, keď si
oblečiem biele rúcho a budem už naveky s tebou!
o. Marián

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
23.4.
24.4.
26.4.

utorok
streda
piatok

28.4. nedeľa

Miesto

Čas

Úmysel svätej omše

Jelšava
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Chyžné

18.00
18.00
18.00
09.30
11.00

úmysel o. Mariána
úmysel o. Mariána
za Božiu pomoc pre Helenu
za Božiu pomoc pre Mareka
na úmysel darcu

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
22.4.

pondelok

23.4.

utorok

24.4.

streda

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Pondelok po 4.veľkonočnej nedeli

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.
spomienka na Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Chváľte Pána všetky národy.
spomienka na Sv. Juraja, mučeníka a
Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka

Velebte Pána všetky národy.
25.4.

štvrtok

26.4.

piatok

27.4.

sobota

28.4.

nedeľa



sviatok Sv. Marka, evanjelistu

Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Piatok po 4.veľkonočnej nedeli

Oslávil si, Otče, Svojho syna.
Sobota po 4.veľkonočnej nedeli

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.
5.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ...

ZASMEJME

SA



Boh obdaril človeka rozumom, no zabudol pribaliť návod
na použitie...

Winston Churchill

Zo života našej farnosti :
O našej internetovej stránke

„Je taká chudobná ...“ povedal mi pred jednou zo svätých omší
Mário. „Tak urob niečo preto, aby bola bohatšia“ usmial som sa, „ sama sa
bohatšou nespraví !“. Teraz neviem či sa mi ho práve týmto krátkym
rozhovorom nepodarilo zdravo vyprovokovať. Priznám sa, že to
vyprovokovalo aj mňa . Zatiaľ čo ja som popracoval hlavne na vzhľade
stránky, otec Marián pridal nápady ako by sme ju rozčlenili, aby bola
prehľadná a hlavne jednoduchá, potom pridal články o histórii farnosti
a kňazoch, ktorí tu pôsobili – vtedy stránka začala byť tým pravým
orechovým. No a keď otec Marián začal zverejňovať svoje úvahy (takzvaný
„blog“), pridal sa so svojimi názormi Mário ( to je to vyprovokovanie
z úvodu), začali sme intenzívnejšie „žiť“ aj vo virtuálnom svete internetu.
Našu farnosť prostredníctvom stránky navštevujú ľudia z celého
Slovenska, pridala sa k nám celá jedna komunita mladých – začínajú sa
napĺňať slová otca Mariána – „ono sa to rozbehne, nebojte sa.“ Okrem
úvah („blogov“) našich členov na stránke nájdete aktuálne farské oznamy
a prehľad bohoslužieb, kontaktné informácie o farnosti, informácie
o akciách, spomínanú históriu, archív našich farských listov a postupne
napĺňajúcu sa fotogalériu. Apropó pozývam vás pozrieť si staré fotografie,
ktoré nám poskytol p. Alojz Kováč, nájdete tam historické momenty na
ktorých sú možno zachytení vaši rodičia, starí rodičia, priatelia. Možno
nám pomôžete identifikovať, v ktorých rokoch boli tieto zábery urobené.
Pridajte sa k nám a pozvite svojich blízkych.
jh

Príbeh s pointou
Žena vyšla z domu a uvidela troch starých mužov s dlhými
bielymi fúzmi, ktorí sedeli vpredu na dvore.
Povedala im : „Nemyslím si, že vás poznám, ale musíte byť
hladní. Prosím poďte ďalej a zoberte si niečo k jedlu."
„Je tu pán domu ?" spýtali sa.
„Nie" odpovedala.
„Potom
nemôžeme
vstúpiť,"
odpovedali oni.
Večer, keď sa manžel vrátil
domov, žena mu povedala, čo sa
stalo. „Bež a povedz im, že som
doma a pozvi ich!" prikázal jej muž. Žena vyšla von a pozvala mužov
dovnútra. „My nemôžeme spoločne vstúpiť do domu," odpovedali.
„Prečo nie ?" spýtala sa žena.
Jeden zo starých mužov začal vysvetľovať. Ukázal na jedného
z nich a hovorí: „Jeho meno je Zdravie." Ukázal na druhého hovoriac
„Tento sa menuje Úspech a moje meno je Láska." Potom dodal:
„Teraz bež a prediskutuj so svojim manželom, ktorého z nás chcete
doma. " Žena vošla do domu a povedala manželovi, čo počula.
Jej manžel mal veľkú radosť. „Aké milé," povedal. „Vzhľadom na
túto situáciu pozveme ďalej Zdravie. Nech naplní náš dom zdravím. "
Jeho žena nesúhlasila. „Drahý, prečo nepozveme Úspech?"
Celý rozhovor počula ich svokra, vbehla do izby so svojím
návrhom: „Nebolo by lepšie pozvať Lásku ? Náš dom by bol
naplnený láskou!" „Dáme na radu svokry", povedal manžel svojej
žene. „Choď von a pozvi Lásku, bude to náš najlepší hosť."
Žena vyšla von a spýtala sa troch mužov: „Ktorý z vás je Láska
? Poďte prosím a buďte našim hosťom !"
Muž s menom Láska vstal a išiel k domu. Ostatní dvaja vstali
taktiež a nasledovali ho. Prekvapená žena sa spýtala Zdravia
a Úspechu: „Pozvala som len Lásku, prečo idete taktiež ?"
Starí muži odpovedali spoločne: „Keby ste pozvali Zdravie
alebo Úspech, ostatní dvaja by zostali vonku, ale vy ste pozvali Lásku
a kamkoľvek ide on, tam ideme my s ním. Kdekoľvek je Láska, tam
je aj Zdravie a Úspech!"
zdroj : internet

Rozhovor o. Mariána
Pri príležitosti nedele Dobrého Pastiera poskytol o. Marián
rozhovor pre mesačník rožňavskej farnosti „Rozsievač“.
Časť rozhovoru - upravený výber z otázok a odpovedí - s povolením
redakcie a o. Mariána uverejňujeme aj my.
Čo Vás ovplyvnilo v rozhodnutí stať sa kňazom?
Sv. Bazil Veľký hovorí, že koho raz uchvátila Božia dobrota,
bude ňou priťahovaný už navždy. Nuž a pravda je taká, že mne sa to
„prihodilo“. Nebolo to jednorazové ani náhodné ale mocné
a vytrvalé. Použil si pritom mnohých ľudí i situácie. Moja cesta za
kňazstvom sa dá popísať tromi štádiami: Bol čas, keď ja som veľmi
chcel, Cirkev váhala a Boh mlčal. Bol čas, keď Boh hovoril, Cirkev
mlčala a ja som váhal. A potom prišiel čas, keď som už nevládal
chcieť, Cirkev prehovorila, Boh sa k tomu priznal a ja som nemohol
neposlúchnuť. Dnes som za to všetko vďačný...
Spomínate si na nejaký príjemný zážitok z Vašej
kňazskej služby ?
Rozhodne jedným z najkrajších zážitkov bola pre mňa krížová
cesta ulicami Rožňavy večer na Veľký piatok v roku 2011. Atmosféra
viery prežívanej uprostred farského spoločenstva, zjednoteného
v prosbách za rodiny a v láske k Spasiteľovi mi aj teraz pri
spomienke spôsobuje príjemné „zimomriavky“.
Z čoho máte v pastorácii radosť a naopak, čo Vás
zvykne znechutiť?
Najväčšiu radosť mi spôsobí, keď zistím, že ľudia dokázali
natoľko pochopiť evanjelium, že už nie sú závislí (v tom naozaj
negatívnom zmysle slova) na mne: keď už im totiž moje chyby
a nedokonalosti nedokážu zastrieť veľkosť Božej lásky, ku ktorej sa
ich snažím nasmerovávať.
A zasa naopak, ľúto mi je ľudí, ktorí, a teraz trošku nadsadím,
udržujú radšej „politicky korektný“ vzťah so svojim kňazom, len aby
sa tak vyhli vzťahu s Bohom. Som presvedčený, že tak o veľa
prichádzajú a moja vlastná skúsenosť mi hovorí, že sa to ani príliš
dlho nedá „ustáť“...

Ktorá
a prečo?

biblická

postava

Vás

najviac

oslovuje

Rozhodne kráľ Dávid. Napriek všetkým jeho zlyhaniam,
slabostiam a ľudsky aj veľkým životným prehrám, mal vždy odvahu
„skočiť do Božej náruče“ taký aký bol. A Boh sám vyhlásil, že v ňom
našiel „muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú“
(Sk 13,22) Nesmierny príklad Božieho milosrdenstva!
Čo pre Vás znamená Nedeľa Dobrého Pastiera?
Deň, keď si môžem s radosťou uvedomiť, že nie som len
zamestnancom Cirkvi ako organizácie, ale že svoju slabú ruku
môžem s dôverou vložiť do tej Božej, silnej a potom len prežívam
realitu žalmu 23: Pán je môj Pastier, nič mi nechýba...
Momentálne prežívame Rok viery. Ako sa Vy
osobne snažíte robiť kroky viery?
Keď mi Boh dáva prisľúbenia, verím že mi neklame, že ich
splní. Keď mi život kladie výzvy, verím že s Bohom ich zdoláme. Keď
ma vlastná nedokonalosť či ľudská bieda podrazí a smerujem k
pádu, verím že Cirkev mi ponúka všetky prostriedky, ktoré má, nech
sa to nestane.
Máte aj pre nás nejaký „recept“ na obnovu našej
viery?
Ja nie, ale Sv. Písmo, Tradícia a životy svätých v Cirkvi nám
k tomu dávajú dostatočnú inšpiráciu; najjednoduchší je dvojbodový
program Panny Márie:
1. Fiat – Hovoriť Bohu vždy áno;
2.
Magnifikat – za všetkých okolností Bohu ďakovať.
Čo by ste odkázali našim čitateľom ?
Nezabudnime sa 1. dívať a 2. diviť. To je tajomstvo Božích
detí. Ad 1) Pevne sa postavte a pozerajte sa na pomoc, ktorú vám
poskytne Pán. (2 Krn 20,17) Ad 2) „Ani oko nevidelo, ani ucho
nepočulo,
ani
do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho
milujú.“ (1Kor 2,9)

FARSKÉ OZNAMY :


dnes je nedeľa Dobrého pastiera a v rámci dnešnej svätej
omše bola zbierka na seminár, všetkým vám, ktorí ste prispeli
vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať a vynahraď !;

pozývam vás všetkých na BIBLICKÚ HODINU, ktorá sa
uskutoční v piatok po svätej omši v priestoroch pastoračnej
miestnosti farského úradu;

v sakristii si po svätej omši môžete dať zapísať úmysly svätých
omší na ďalšie obdobie,
ADORÁCIA
Každý prejav úcty veriacich k Eucharistii adoráciou nielenže
vychádza z mnohých predpokladov a okolností, ale má aj hlboký cieľ
a zmysel. Jednoznačne je potrebné konštatovať, že jediným
dôvodom adorácie je viera v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii.
Pán Ježiš teda ustanovil Sviatosť oltárnu, aby sa v nej obetoval a stal
sa pokrmom.
V stredu 24. apríla bude v našom farskom kostole
adorácia od 12.00 hod. do začiatku svätej omše teda do
18.00 hod.
MYŠLIENKA NA ZÁVER

Neuctievaj tu Krista v hodvábnom rúchu, zatiaľ kým vonku na
ulici, kde umiera zimou a nahotou, sa o neho nestaráš.
Boh nepotrebuje zlaté kalichy, ale zlatých ľudí.
Marián Kuffa

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

