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Pán Boh zaplať za Váš dobrovoľný príspevok !
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Dnes slávime 6.veľkonočnú nedeľu
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Velebte Pána, všetky národy.

Prvé čítanie :
Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné
bremeno okrem toho nevyhnutného.
Skutky apoštolov – Sk 15, 1-2. 22-29

Druhé čítanie :
Ukázal mi sväté mesto, ako vystupuje z neba.
Zjavenie apoštola Jána – Zjv 21, 10-14. 22-23

Evanjelium :
Duch Svätý vám pripomenie všetko, čo som vám povedal
Evanjelium podľa Jána − Jn 14, 23-29

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako
svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ (Jn 14,27)

Vţdy, keď nás v ţivote postretne nejaká ťaţkosť, sme v
pokušení obviňovať Boha. Ale problém je na našej strane, nie na
Boţej. Obviňovanie Boha dokazuje, ţe niekde v našom ţivote sa
ukrýva neposlušnosť, ktorej sa odmietame zriecť. Len čo sa jej
zbavíme, všetko sa nám rozjasní ako biely deň. Kým sa pokúšame
slúţiť dvom Pánom - Bohu i sebe - budú prichádzať problémy
spojené s pochybami a zmätenosťou. Musíme sa úplne spoľahnúť
na Boha. Keď si tento postoj osvojíme, nebude pre nás nič ľahšie
ako svätý ţivot. Do problémov sa dostávame, keď sa pokúšame
zmocniť autority Svätého Ducha a pouţiť ju pre vlastné ciele.
Pokoj je Boţím potvrdením spokojnosti vţdy, keď Ho
poslúchaš. Posiela nezmerný, hlboký pokoj, nie prirodzený pokoj,
„ako svet dáva", ale Jeţišov pokoj. Keď pokoj neprichádza, počkaj
si naň, alebo sa pokús nájsť príčinu, prečo ti chýba. Keď sa riadiš
vlastnými popudmi, alebo túţbou po hrdinstve, alebo aby ťa videli
iní, Jeţišov pokoj sa neprejavuje. To je znamením chýbajúcej
jednoty s Bohom alebo dôvery v Neho. Duch prostoty, jasnosti a
jednoty sa prebúdza Svätým Duchom, nie tvojimi rozhodnutiami.
Boh sa našim tvrdohlavým rozhodnutiam stavia na odpor a
nabáda nás k jednoduchosti a jednote.
Moje pochybnosti nastupujú vţdy, keď prestanem poslúchať.
Keď Boha poslúcham, problémy nenastávajú medzi mnou a Ním,
ale sú pre moju myseľ podnetom k zamysleniu a ţasnutiu nad
zjavenou Boţou pravdou. Ale kaţdý problém, ktorý sa stáva
prekáţkou medzi Bohom a mnou, je dôsledkom neposlušnosti.
Kaţdý problém v čase, keď Boha poslúcham (a takých bude
mnoho), zvyšuje moju radosť a potešenie, lebo viem, ţe môj Otec
ma pozná a stará sa o mňa a ja môţem sledovať, ako si On s
mojimi problémami poradí.
Poţehnaný týţdeň vám ţelá váš duchovný otec Marián!

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.

utorok
streda
štvrtok
piatok

12.5. nedeľa

Miesto

Čas

Úmysel svätej omše

Jelšava
Chyžné
Jelšava
Jelšava
Jelšava
Chyžné

18.00
18.00
18.00
18.00
09.30
11.00

za † Evku
na úmysel darcu
za farníkov
na úmysel darcu
za BP rod. Molnárových
za † rodičov Ľudovíta a Žofiu

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň

Liturgická udalosť a myšlienka dňa

6.5.

pondelok

7.5.

utorok

Pondelok po 6.veľkonočnej nedeli

Pán, Boh, miluje svoj ľud.
Utorok po 6.veľkonočnej nedeli

Chráni ma tvoja pravica, Pane, Bože môj.
Streda po 6.veľkonočnej nedeli

8.5.

streda

9.5.

štvrtok

Plné sú nebo i zem tvojej slávy.
Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice.
Piatok po 6.veľkonočnej nedeli

10.5.

piatok

11.5.

sobota

12.5.

nedeľa

Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev.
Blahoslavenej Sáry Salkaháziovej – panny
a mučenice, spomienka

Boh je náš Pán, a my sme jeho ľud.



7.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi..

ZASMEJME SA



Nie je tragédiou v živote narodiť sa hlúpym,
ale hlúpym zomrieť....
Erich Mária REMARQUE

Zo života našej farnosti :

Modlitbová reťaz
Mesiac sa s mesiacom stretol a je opäť je tu čas
na našu farskú modlitbovú reťaz. Opäť raz jeden
z miništrantov vyţreboval spoločný úmysel, ktorý
spolu s našimi osobnými prosbami budeme
prednášať nášmu Pánovi.
Na internete som hľadal slová, ktoré by
potešili tých, ktorí sú do reťaze zapojení a povzbudili
tých, ktorí rozmýšľajú či sa pridať. A našiel som .
Našiel som úvahu Matky Terezy o modlitbe :
„ Radosť je modlitba, radosť je sila, radosť je sieť lásky, do
ktorej môžete chytať duše. Boh miluje toho, kto dáva s radosťou. Kto
dáva s radosťou, dáva navyše. Najlepší spôsob, ako ukázať naše
vyznania Bohu a iným ľuďom, je prijímať všetko s radosťou. Radostné
srdce je prirodzeným výsledkom srdca, čo horí láskou. ...“ Prajem Vám
- a to nielen do tohto „reťazového“ týţdňa - veľa RADOSTI.
jh

1070 prečítaní ....
Kresťanstvo je umenie strácať. Veci, vzťahy,
priviazanosti, závislosti všetkého druhu. To všetko
pre budovanie vzťahu s Ježišom (porovnaj Mk 8,35
kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium,
zachráni si ho).
Takto začína jeden z blogov o. Mariána
( jeho názov je Provokácia) , ktorý je uverejnený na
našej internetovej stránke. Keďţe k blogom sa môţe
dostať ktokoľvek, kto navštívi stránky na www.mojakomunita.sk, veľmi
rýchlo sa dostal medzi články s najvyššou čítanosťou. Ak vezmem do
úvahy, ţe komunita má zatiaľ niečo cez 6 300 členov, tak vyše tisíc
prečítaní - to je úspech, blahoţeláme  !!! Podľa môjho skromného
názoru sa preto, ţe je napísaný „takou človečinou“ dostal medzi
odporúčané tipy na hlavnej stránke. Sám som zvedavý, kto ďalší sa k o.
Mariánovi a Máriovi Révészovi ako bloger pridá.
jh

Príbeh s pointou
V jednej dedinke bola dávno-pradávno jedna súkromná
stolárska dielňa. Raz keď bol stolár na pochôdzke, zasadli pracovné
nástroje ku porade. Zasadanie trvalo dlho a miestami bolo
prerušované, ba aţ ostré. Išlo o
vylúčenie niektorých členov rady
z
dôstojného
spoločenstva
nástrojov. Prvý, kto sa ujal slova
povedal: „Musíme vylúčiť našu
sestru Pílku. Stále hryzie a škrípe
zubami.
Má
najhryzavejšiu
povahu na svete.“ Ktosi mu skočil
do reči: „Medzi nami nemá
miesto ani Hoblík. Je to
nabrúsený
puntičkár,
ktorý
poodiera všetko, čoho sa dotkne.“ „A čo brat Kladivo?“ zaprotestoval
ďalší. „Má ťaţkú a útočnú povahu. Tlčie hlava-nehlava
a lezie všetkým na nervy. Vyhoďme ho!“ „A čo Klince? Dá sa ţiť
s takými pichľavými bytosťami? Nech idú preč oni. Aj s Pilníkom
a Rašpľou. Ţiť s nimi je večné utrpenie. A vyţeňme aj Šmirgeľ. Zdá sa,
ţe jediný dôvod jeho existencie je škriabať blíţneho.“ Tak sa stolárove
nástroje dohadovali stále ţivšie a horlivejšie. Hovorili všetci, jeden cez
druhého. Kladivo chcelo vylúčiť Pilník a Hoblík, a Pilník so Šmirgľom
zase Klince a Kladivo, a tak ďalej. Na konci zasadania chceli všetci
vylúčiť všetkých. Schôdzku znenazdania prerušil príchod stolára.
Všetky nástroje zmäkli, keď videli ako stolár pristupuje k hoblici. Vzal
do rúk dosku a prepílil ju hrdzavou Pílkou. Ohobľoval ju Hoblíkom,
ktorý poodiera všetko, čoho sa dotkne. Potom prišiel rad na Sekeru,
ktorá bez milosti osekáva všetko okolo seba. Ďalšia bola Rašpľa,
s drsným jazykom a brat Šmirgeľ, ktorý škriabe a drhne. Potom stolár
siahol po Klincoch s pichľavou povahou a po Kladive, ktorí všetko bije
po hlave. Pouţil všetky svoje nástroje so všetkými násilníckymi
vlastnosťami a urobil kolísku. Krásnu kolísku pre dieťatko, čo sa malo
narodiť. Sme rozdielni. Každý je iný a z pohľadu toho druhého možno
príliš „drsný a pichľavý“. Možno náš pohľad nám bráni vidieť
jedinečné postavenie toho druhého. Ak sa však pozrieme na ostatných
z perspektívy Stolára-Tvorcu, zistíme akú úlohu máme v tomto živote
a ako potrebujeme druhých na dokončenie Stolárovho zámeru. Preto
sa pozerajme viac očami Stolára ako očami Nástrojov.
zdroj : internet

Ako sa má zachovať kresťan ?
Aj v dnešnom farskom liste budeme pokračovať v „učení ako sa
správne zachovať“ v situáciách, ktoré sa nám javia ako neškodné, ale
pre ktoré obzvlášť platí staré známe, ţe “zdanie klame“. Opäť sme
v schránke pri novinách nenašli ţiaden lístok s postrehom, či ţiadosťou
o objasnenie, preto sa o. Mariána opäť opýtam ja .Pridá sa aj niekto
ďalší ??? .
o.Marián spomínam si, že som osobne - a to nie raz a či dvakrát
– zažil situáciu, kedy ma bolela hlava, bol som bledý, ospalý, mrzutý,
nič sa mi nechcelo. Niekedy sa ma (hlavne) starší ľudia okolo mňa
pýtali, či som nestretol niekoho, kto sa do mňa zapozeral – skrátka
a dobre – údajne som mal takzvané Z OČI. A ten kto vedel, ako nato,
„zhodil“ zápalky do pohára vody (samozrejme za odriekania akejsi
formulky) na základe toho, koľko ich spadlo na dno pohára zistil, či
mám „z oči“ silné alebo slabé atď. Taktiež som sa už stretol s tým, že
niekomu - kto bol ako sa hovorí bez života - ktosi vraj „porobil“.
Chápem to tak, že porobenie je asi vyšší stupeň urieknutia...
Čo hovorí učenie Cirkvi o tzv. silných očiach, urieknutiach,
porobeniach a pod. Sú ľudia ktorí „odrábajú“ tak, že sa pritom úporne
modlia, vzývajú Pána Ježiša, Pannu Máriu a aj to je asi príčinou
toho, že oklamú ľudí, ktorí si myslia, že sú veriacimi.
Jedná sa o mágiu. Môţe sa zdať, ţe je to niečo prijateľné a dobré,
zvlášť, keď sa tým „prinavráti zdravie", „odvráti zlo", nájde ukradnutá
vec a pod. Vyzerá lákavo a príťaţlivo. No za týmto fenoménom je
ukrytý diabol a démonické sily. Táto, tzv. biela mágia je často omnoho
nebezpečnejšia ako čierna mágia, lebo ňou môţeme byť veľmi ľahko
oklamaní. Diabol tu prichádza a chce, aby sme si mysleli, ţe zlá vec je
dobrá. Prídete k takému mágovi, alebo liečiteľovi a na stenách uvidíte
sväté obrazy alebo kríţ, takţe sa necháte oklamať a myslíte si, ţe stojíte
pred svätým muţom alebo ţenou, ktorej cieľom je iba sluţba ľuďom.
Zaiste, nemôţeme týchto ľudí odsudzovať, ale nemôţeme ani
schvaľovať to, čo robia. Niekedy nestačí len dobrý úmysel, ale je
potrebné poslúchať Boha: „Samuel odpovedal: »Azda sa Pánovi páčia
celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu? Veď poslušnosť
je lepšia než. obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo
odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svoj voľnosť je (ako) hriech
modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa,
nebudeš kráľom!" (1 Sam 15, 22 - 23). Človek sa môţe veľmi ľahko
zapliesť do pasce bielej mágie vedome i nevedome. Neustále je treba
zdôrazňovať, ako je dôleţité utiekať sa k Boţím prostriedkom (a nie k

čarodejníkom), aj keď máme pocit, ţe tieto prostriedky pôsobia
pomaly. Pán nám dal moc svojho mena, moc modlitby (osobnej i
spoločnej) a príhovor celej Cirkvi. Utiekať sa k tým, ktorí maskujú
svoju činnosť dvojzmyselným názvom biela mágia (čo je vţdy útek k
diablovi), alebo ku komukoľvek, kto odstráni prekliatie ďalším
prekliatím, môţe zlo len zväčšovať.
Boţie slovo hovorí o démonovi, ktorý vyjde z duše, aby sa tam
opäť vrátil so siedmimi ďalšími, horšími ako je sám (porov. Mt 12, 43 45). To sa stáva práve vtedy, keď sa utiekame k mágii.
Sem patrí i tzv. zariekavanie. Magickým spôsobom sa
zariekavaním a posunkami „zariekavajú" nielen bradavice, ale aj rôzne
choroby. Na severovýchode Slovenska sa pouţíva výraz „začitávanie".
Môţe sa to diať tak, ţe dotyčný chorý človek príde sám alebo stačí, ak
niektorý príbuzný prinesie niečo, čo mu patrí.
„Mágia uzdravovania" pozná mnoho spôsobov, ako prenášať
chorobu človeka na zviera alebo strom, či prípadne do hrobu
zomrelého, aby sa pacient uzdravil.
„Šedá mágia" - tento typ mágie je známy všade vo svete, aj na
našom slovenskom vidieku (niektorí ju volajú „mágia lásky"). Ide o to,
ţe milujúci sa snaţí k sebe pripútať milovaného. Všelijaké čarovné
formuly a recepty majú zvýšiť vášeň. Veľkú úlohu pritom majú tzv.
„mummis". Ide o zmiešané blato s menštruačnou krvou alebo spermie
s hlinou.217 Samozrejme aj tu sa pri magických úkonoch vzývajú na
pomoc démonické sily.
Mnohí ľudia, praktizujúci bielu mágiu, o sebe a o bielej mágii
tvrdia, ţe slúţi na odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravuje. Čiţe
biela mágia má dobré ciele a praktizujú ju z lásky k blíţnym. Vyzerá
nevinne a práve preto môţe zmiasť aj veriacich, ba aj kňazov, ak
nevedia, s čím majú dočinenia. Človek praktizujúci bielu mágiu, pri
pohľade na neistého človeka povie ako prvé: „Ja nemám nič do činenia
s diablom. Mám iba prirodzené dary a pomocou nich vám chcem
pomôcť". Tieţ sa často oháňajú slovami ako je exorcizmus, Svätý Duch,
charizma a pritom mnohí z nich sa tvária ako praktizujúci kresťania.
Chodia na bohosluţby a pritom sa v skrytosti venujú mágii. Pod
rúškom kresťanov sa skrývajú moţno vedome a moţno nevedome
sluţobníci zlého. Pán Jeţiš nás varuje pred týmito ľuďmi, ktorí budú
robiť aj divy, keď hovorí: „Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a
budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to moţné, aj
vyvolených" (porov. Mk 13, 22). A na inom mieste: „Dajte si pozor, aby
vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť:
»Ja som mesiáš.« A mnohých zvedú" (porov. Mt 24, 4 — 5).

FARSKÉ OZNAMY :

dnes je prvá nedeľa v mesiaci, všetkým vám, ktorí ste prispeli
v zbierke na potrebu chrámu a farnosti vyslovujem Pán Boh zaplať !,

vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný
sviatok, účasť na sv. omši je pre všetkých katolíkov povinná tak ako
v nedeľu

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

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

MYŠLIENKA NA ZÁVER

Keď sa modlíš, drž sa tohto pravidla: Lepšie je povedať päť slov
z hĺbky srdca, než desaťtisíc iba jazykom. Lepšie je určiť si
každý deň čas na krátku modlitbu, než množstvo modlitieb,
ktoré iba odrecitujeme.
Ján z Kronštadtu

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

