Rímskokatolícky farský úrad
JELŠAVA

Farský list c.17
nedeľa, 26. máj 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,
web: www.mojakomunita.sk /web/farnost-jelsava

Dnes slávime slávnosť Najsvätejšej Trojice
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Pane, náš Vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej
zemi.

Prvé čítanie :
Mária, stolica Múdrosti.
Kniha prísloví – Prís 8, 22-31

Druhé čítanie :
Chválime sa aj súženiami.
List Rimanom – Rim 5, 1-5

Evanjelium :
Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy.
Evanjelium podľa Jána − Jn 16, 12-16

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
Ježišova reč pri poslednej večeri je plná vecí, ktorým učeníci
ešte celkom nerozumejú. Tento úryvok z Ježišovej rozlúčkovej reči
nadväzuje na predchádzajúce slová o tom, že pre učeníkov je lepšie
keď od nich odíde: „Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie,
aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď
odídem, pošlem ho k vám.“ (Jn 16,7). Práve táto súvislosť nám môže
pomôcť vstúpiť do zmyslu Ježišových slov.
Učeníci počúvajú svojho majstra hovoriaceho o veciach,
ktorým nerozumejú, ale vykladajú si ich ako vedia. Nerozumejú ešte
celkom ani Ježišovým slovám o chlebe a víne ako jeho tele a krvi,
nerozumejú jeho slovám o blížiacom sa odchode a možno povedať,
že samotný Ježiš stojaci resp. sediaci pred nimi je paradoxne
prekážkou, aby vstúpili do plnej pravdy. Ježiš ešte pre nich nie je
Bohom a Pánom, ešte nie je oslávený a preto si ho stále vykladajú
príliš židovsky, príliš pozemsky a príliš politicky. Až po Ježišovej
smrti, ktorá zbúra akékoľvek politické interpretácie Ježiša, po jeho
zmŕtvychvstaní, ktoré nanovo vybuduje a potvrdí identitu Ježiša ako
Božieho Mesiáša – Otcovho milovaného Syna a po nanebovstúpení a
následnom poslaní Ducha Svätého, učeníci porozumejú Ježišovi.
Ježiš je teda bránou k zeleným pastvinám Božieho života. Skrze
svojho Ducha sa Ježiš stáva dobrým pastierom a vyvádza svojich –
tých, čo v neho uverili – k prameňom života, do spoločenstva s
Otcom, k účasti na večnej láske Otca a Syna v Duchu Svätom. To je
to uvedenie do plnej pravdy. Pozemský Ježiš by ešte mal o tom veľa
hovoriť, ale pred jeho oslávením by to bola stále len abstraktná
teória, preto necháva svojim učeníkom pootvorené dvere, aby sa
neskôr sami presvedčili o živote, ktorý ich čaká za nimi.
Zaujímavé je, že na konci nášho úryvku v Jánovom evanjeliu sa
nachádza tajomný verš, v ktorom Ježiš akoby v hádanke pripravuje
svojich učeníkov na to, že sa majú nechať prekvapiť: „Ešte chvíľku a
už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma.“ (Jn 16,16) A určite nie
je nič prekvapujúcejšie pre človeka ako účasť na živote Otca Syna a
Ducha Svätého. Apoštol Pavol to nevedel „rozdýchať“ a tak len s
úžasom konštatuje: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do
ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
(1 Kor 2,9)
Požehnaný týždeň vám želá váš duchovný otec Marián!

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
28.5.
30.5.
30.5.
31.5.
2.6.

Miesto

Jelšava
Chyžné
Jelšava
Jelšava
Jelšava
nedeľa
Chyžné
utorok
štvrtok
štvrtok
piatok

Čas

Úmysel svätej omše

18.00
17.00
18.00
18.00
09.30
11.00

za †Ľudovíta, rodičov, st. rod.
Za BP pre p. Stankovičovú
na úmysel darcu
na úmysel darcu
za farníkov
za BP pre Laca a Tomiho

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
27.5.

pondelok

28.5.

utorok

29.5.

streda

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Svätého Augustína z Canterbury,biskupaspomienka

Radujte sa, spravodliví, a plesajte v Pánovi.
Utorok 8. týždňa v cezročnom období

Obetuj Bohu obetu slávy.
Streda 8. týždňa v cezročnom období

Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi

30.5.

štvrtok

31.5.

piatok

1.6.

sobota

2.6.

nedeľa

- prikázaný sviatok

Kriste, ty sa kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.
Piatok 8. týždňa v cezročnom období

Pán, Boh, miluje svoj ľud.
Svätého Justína, mučeníka - spomienka

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdcia.
9. nedeľa v Cezročnom období

Budú sa ti klaňať , Pane, všetky národy zeme.

 zasmejme sa (alebo aj zamyslime sa ?) 
Nikdy neopusť niekoho koho máš rád pre niekoho, kto
sa ti páči, lebo ten kto sa ti páči ťa opustí pre niekoho,
koho má rád.

Francis Bacon

Zo života našej farnosti :
Sviatok Najsvätejšej Trojice
V minulom čísle sme si čo - to napísali o farnosti Rákoš, ktorej
administrátorom je náš p. farár, ako i to, že práve dnes majú v tejto
farnosti odpustovú slávnosť. Keďže o kostolíku sme sa zmienili, krátko
si povedzme niečo o tomto sviatku.
Najsvätejšia Trojica alebo skrátene Trojica, alebo Svätá Trojica,
alebo Presvätá Trojica je v kresťanstve
spoločné pomenovanie pre tri Božské osoby Otca, Syna a Svätého Ducha.
Sviatok Najsvätejšej Trojice sa slávi
uprostred cirkevného roku, rozdeľuje ho na
polovice. Tento symbolický prelom nás má
upozorniť na fakt, že trojičné tajomstvo je
hlavnou témou viery Cirkvi. Katechizmus
definuje Najsvätejšiu Trojicu ako ústredné
tajomstvo viery a kresťanského života. Iba
Boh nám môže dať poznanie, že sa vo svete
zjavuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. Teda, že
existujú tri božské osoby, ale všetky sú jednej
nadprirodzenej podstaty. Je jeden Boh v
Trojici respektíve Trojica v jednote. Božia
jednota je trojjediná. Boh Otec nás stvoril,
Boh Syn nás vykúpil a Boh Duch Svätý nás
posväcuje.
zdroj: internet

Májový koncert
Náš otec Marián v spolupráci s Mestským múzeom a Osvetovým
centrom vyšehradskej kultúry v Jelšave organizuje pre širokú verejnosť
„Májový koncert“ v rámci ktorého vystúpia spevácky zbor Bratskej
jednoty baptistov z Revúckej Lehoty a žiaci Katolíckej základnej
umeleckej školy v Rožňave.
Koncert bol pôvodne plánovaný (a aj v mesačníku Jelšavan
propagovaný) na štvrtok 30.mája, ale uskutoční sa už v stredu 29.mája
o 18. 00 hod. v našom kostole sv. Petra a Pavla.
V mene organizátorov vás všetkých na toto výnimočné podujatie
srdečne pozývam.
Príďte, určite neoľutujete.
jh

Príbeh s pointou
Život je ako káva ...
Skupina vysokoškolských absolventov so závideniahodnými
kariérami prišla na návštevu za svojím profesorom z univerzity. Reč sa
čoskoro zvrtla na sťažnosti na stres doma i v práci.
Profesor ponúkol svojim študentom kávu, odišiel do kuchyne
a vrátil sa s kanvicou a zbierkou najrôznejších šálok - porcelánových,
umelohmotných, sklenených, starých i moderných, lacných i drahých,
a povedal im, nech sa obslúžia. Keď už všetci sedeli so šálkou kávy,
profesor povedal:
"Pozrite sa - všetky tie pekné a drahé šálky ste si rozobrali a na
tácke ostali už len tie lacné a ošarpané. Hoci je normálne, že chcete pre
seba len to najlepšie, je to súčasne hlavný zdroj vašich problémov
a stresu. To, o čo vám všetkým v podstate išlo, bola totiž káva, nie šálky.
Ale podvedome ste si vyberali tie najkrajšie šálky a rovnako podvedome
ste ich porovnávali so šálkami tých druhých. A teraz porozmýšľajte:
Život je káva a vaša práca, peniaze a spoločenské uznanie sú len šálky.
Sú len prostriedok, ktorý obsahuje a udržiava Život, ale nemenia
kvalitu Života. Niekedy, keď sa sústredíme len na tú šálku, zabudneme
si vychutnať kávu, ktorú v nej dostávame. Takže nedovoľte, aby u vás
dominovali šálky ... vychutnávajte si radšej kávu!"

A ešte jedna bájka s vtipným ponaučením O medveďovom zozname:
Lesom sa šíria správy, že medveď má zoznam zvierat, ktoré sa chystá
zjesť. Jeleň bol prvý, ktorý sa odvážil ísť za medveďom. “Medveď, je to
pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?” Medveď povedal: “Je to
pravda.” “Aj ja som na tom zozname?” nesmelo sa spýtal jeleň. “Áno.”
zaznela odpoveď. Nasledujúci deň medveď jeleňa zožral... Ako ďalší sa
za medveďom odváži vlk: “Medveď, je to pravda, že máš zoznam
zvierat, ktoré zješ?” “Je to pravda.” Vlk so slzami v očiach pokračoval
“A aj ja som na tom zozname?” “Áno.” znela odpoveď. Nasledujúci deň
je vlk zožratý. Tretí deň sa za medveďom vyberie zajac a pýta sa:
“Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?” “Áno” opäť
raz odpovedal medveď. “Aj ja som na tom zozname?” zajacovu otázku
bolo ledva počuť. “Veru aj ty si na zozname.” povedal mu medveď. “Ty
medveď, môžeš ma z toho zoznamu vyškrtnúť?” nevzdával to zajačik.
“Jasné, žiaden problém.”
No a to ponaučenie ? Komunikácia je základom úspechu!

zdroj : internet

Ako sa má zachovať kresťan ?
Aj na základe rozhovorov s vami, čitateľmi Farského listu, mám
pocit, že táto rubrika má mať svoje miesto, pretože pre mnohých je
zdrojom poznania a pomáha nám správne sa zorientovať sa vo veciach,
ktoré sme pokladali za normálne pričom až takými normálnymi nie sú.
Len na okraj – sám som zastavil svoju ruku „na polceste“ keď som šiel
poklopať na drevo .
o.Marián, poďme trochu pohovoriť o špiritizme – vyvolávaní
duchov. Skoro každý z nás videl film s Patrikom Swayzem a Demi
Moore Duch, v ktorom akože dobro zvíťazilo nad zlom s pomocou
ducha prevteleného do veštice. Je možné vyvolať ducha zomrelého
človeka ? Čo všetko sa môže stať ?
V Biblii sa píše: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a
veštcov! Nevpytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš
Boh!“ (Lv 19, 31). Podobne je to vyjadrené v knihe Deuteronómium:
„Nech niet medzi vami nikoho,… kto by sa radil duchov alebo veštcov,
alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia
Pánovi…“ (Dt 18, 10-12b). V Starom zákone sa prestúpenie týchto
zákazov trestalo smrťou.
Cirkev vždy odsudzovala každý kontakt s duchmi, nech sa už
uskutočňuje pod akýmkoľvek názvom. Napríklad z dekrétu Posv. Ofícia
z 24. 4. 1917: „Praktizovanie špiritizmu je úplne nedovolenou poverou,
pretože nie je podľa Božieho poriadku vecí, aby Boh posielal dobrých
duchov na uspokojenie ľudskej zvedavosti. Ak nejakí duchovia dávajú
odpovede na rôzne otázky, môžu to byť iba zlí duchovia, ktoré sa
usilujú vstúpiť do kontaktu s ľuďmi iba preto, aby im škodili a
nabádali na zlé. Taktiež Cirkev úplne zakázala akúkoľvek účasť na
špiritistických seansách.“ Aj nový Katechizmus katolíckej Cirkvi
prináša jasné stanovisko: „Treba odmietnuť všetky formy veštenia:
uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych
alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“
budúcnosť“ (KKC 2116).
Exorcista R. Salvucci píše: „My, ktorí sa zaoberáme touto oblasťou
z poverenia Cirkvi, nemáme pochybnosti: vždy a v každej forme je to
satan, ktorý sa maskuje formou vyvolávaných duší, aby sa
mohol dostať do kontaktu s ľuďmi a tak im ublížiť.“ A dodáva: „Je
neprijateľné domnievať sa, že by sa naši blízki, ktorí zomreli zmierení
s Bohom, mohli zjavovať na špiritistických sedeniach: sú to zlí
duchovia, ktorí využívajú duše mŕtvych, ktoré nezomreli

v Božej milosti a sú teraz v ich rukách. Akýkoľvek kontakt s duchmi
je vždy zničujúci. V mnohých prípadoch sa dôsledky prenášajú na deti a
niekedy aj na ich potomkov.“ Keďže vyvolávanie duchov je
hriechom, je nepravdepodobné, aby duše zomrelých, ktoré sú už pri
Bohu, porušovali jeho zákony.
Ovocie vyvolávania duchov:
a) Viera v reinkarnáciu; tj. strata spasiteľnej viery
b) Nebezpečenstvo pre psychické zdravie. Stav tranzu, do ktorého
upadá pri seanse aspoň jeden z účastníkov, cez ktorého údajný duch
hovorí, môže spôsobiť rozdvojenie osobnosti – čiže schizofréniu. Keďže
telo človeka je úzko späté s psychikou človeka, dôsledky sa môžu
prejaviť aj na telesných poruchách zdravotného stavu.
c)Nebezpečenstvo rozličných zviazaností zo strany diabla, ktoré môže
prejsť až do posadnutosti, kde sa už vyžaduje vykonanie exorcizmu.
Základné veci pri hľadaní pravdy v tejto oblasti:
1. Ten, kto sa dopytuje mŕtvych, je prekliaty Bohom. Keby
bol dialóg vedený s mŕtvymi užitočný, sám Boh by nám ako prvý
odporučil takúto formu kontaktu s mŕtvymi. Ale ak nám to zásadne
zabraňuje, tak preto, lebo vie, že je pre nás škodlivý; odvracia našu
pozornosť od Boha, odďaľuje nás od pravdy a škodí našej viere.
2. Boh môže dovoliť, aby sa nejaký mŕtvy ukázal žijúcemu,
aby k nemu prehovoril alebo nadviazal bezprostredný
kontakt. Aj vo Svätom Písme nachádzame takéto príklady. Ale vo
všetkých týchto prípadoch bol iniciátorom Boh, čiže to, čo sa deje, je
dôsledkom jeho pôsobenia a nikdy nie ako dôsledok ľudskej
vlastnosti alebo schopnosti. Podobne sa deje aj pri zjaveniach.
Bernadeta v Lurdoch neurobila nič, aby sa jej zjavila Panna Mária,
takisto ani deti vo Fatime. Tieto zjavenia boli z Božieho dovolenia
v okolnostiach a v medziach, ktoré on sám stanovil.
3. Na prvý pohľad dobrá správa, ktorú nám oznamuje
mŕtvy, nestačí na to, aby sme mohli povedať, či pochádza
od dobrého ducha, alebo od zlého. Zlý duch dokáže hovoriť
„dobre“, napríklad, keď počas verejného účinkovania stretol Ježiša,
povedal mu: „Ty si Boží Syn“ (Mk 3, 11). Alebo keď apoštol Pavol
hlásal evanjelium vo Filipách, chodila za ním posadnutá žena a zlý
duch z nej kričal: „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a
zvestujú vám cestu spásy“ (Sk 16,17). Vari tieto slová neboli
pravdivé? A predsa ich povedal zlý duch, ktorého potom Pavol
vyhnal, podobne ako Ježiš!

-

FARSKÉ OZNAMY :


budúci štvrtok budeme sláviť sviatok Najsvätejšieho Tela a
Krvi, tento sviatok je prikázaným sviatkom s povinnosťou pre
všetkých kresťanov byť účastný na svätej omši,

v piatok po svätej omši bude naša pravidelná BIBLICKÁ
HODINA, na stretnutie s Božím slovom vás srdečne pozývam,

budúca nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci, na potreby
chrámu a farnosti bude organizovaná pravidelná prvonedeľná
zbierka,

na budúcu nedeľu budeme na záver svätej omše opäť losovať
úmysel modlitbovej reťaze, ak sa k tejto našej farskej aktivite chcete
pridať, radi sa s vami stretneme po každej svätej omši v sakristii,

v sakristii si po každej svätej omši môžete dať zapísať úmysly
svätých omší na ďalšie obdobie.
MYŠLIENKA NA ZÁVER

Večné Božstvo, večná Trojica, ty si spojila krv svojho
jednorodeného Syna s božskou prirodzenosťou, a preto má takú
veľkú cenu! Ty, večná Trojica, si ako hlboké more: čím viac v
ňom hľadám, tým viac nachádzam, a čím viac nachádzam, tým
viac ťa hľadám. Ty akosi nenásytne nasycuješ dušu; lebo vo
svojej priepastnej hlbine sýtiš dušu tak, že stále ostáva hladná a
lačná po tebe, večná Trojica, a želá si a túži v tvojom svetle
uvidieť teba, Svetlo.
sv. Katarína Sienská

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

