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Dnes slávime 9.nedeľu v Cezročnom období
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme.

Prvé čítanie :
Keď príde cudzinec, ty ho vypočuješ.
Prvá kniha kráľov – 1 Kr 8, 41-43

Druhé čítanie :
Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým
služobníkom.
List Galaťanom – Gal 1, 1-2. 6-10

Evanjelium :
Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 1-10

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
Mnohí vyčítajú Bohu, že neplní to, čo prisľúbil, keď povedal: „O
čokoľvek budete prosiť Boha v mojom mene, dá vám to." Čo ak je však problém
v nás a nie v Bohu? Čo ak zle prosíme? Spomeňme si na Ježišove slová: „Prosíte
a nedostávate, lebo zle prosíte." Všimnime si postavu stotníka, jeho slová, ktoré
nám môžu niečo povedať o ňom samom, o postoji jeho srdca. Stotník predstavuje
tri základné podmienky alebo, lepšie povedané, postoje prosiaceho srdca.
Prvým z nich je Láska.
Stotník prejavil veľkú lásku k blížnemu. Hoci on sám bol Riman a vojak
a jeho sluha Žid, neboli mu jeho život ani zdravie ľahostajné. Dokonca môžeme
povedať, že na vtedajšiu dobu to bolo nezvyčajné. Mať rád niekoho blízkeho, to
áno, ale člena nepriateľského národa, ktorým pyšní Rimania pohŕdali, to už je
prekvapujúce. Rimania totiž si príliš nevážili národy, ktoré porazili a podriadili si
ich. Považovali ich za niečo menejcenné, za barbarov a nevzdelancov, ktorí
nepoznajú starú grécku kultúru, vzdelanie a umenie, ktoré sa stali základom pre
rímsku kultúru. A ak k tomu ešte pridružíme národnostnú nenávisť, ktorá je
takmer vždy ovocím vojny, môžeme sa naozaj čudovať láske, ktorú mal stotník
k svojmu sluhovi. Tento pohan napĺňal Ježišove slová: „Milujte aj svojich
nepriateľov." U stotníka je jeho najviditeľnejším, až do očí bijúcim prejavom jeho
láska k blížnemu. Tá je najdôležitejšia.
Druhým postojom srdca, s ktorým stotník prosil, bola Viera.
Viera v Ježiša a v moc jeho slova. „Povedz iba slovo a môj sluha
ozdravie." Ježiš prekvapený hovorí okolitým zástupom: „Takú vieru som nenašiel
u nikoho v Izraeli!" Stotníkova viera bola taká silná, že ani nenástojil na tom, aby
Pán vstúpil do jeho domu, veril, že jedno jediné Ježišovo slovo jeho sluhu
uzdraví.
Tretím postojom srdca bola Pokora.
„Pane, nie som hoden, aby si vstúpil do môjho domu," Hoci to bol človek
s postavením, bol tak pokorný, že sa ani neodvážil sám prosiť Ježiša, ale poslal
za ním svojich priateľov. Stotník mohol chcieť, aby Ježiš vstúpil do jeho domu.
Vzhľadom na svoje postavenie to dokonca mohol prikázať. Nebol však pyšný.
Pyšní vždy chceli slávu, no napriek tomu ich postavy a slová upadli a vždy časom
upadajú do zabudnutia, no tieto stotníkove slová pretrvajú veky. Preto dodnes
opakujeme.
Keď kňazi v Starom Zákone mali priniesť obetu, potrebovali dlhé rituálne
očisťovanie, aby hriešny a zlý človek bol hoden vojsť do Božej blízkosti. Takto to
intuitívne robievali aj príslušníci iných národov a iných náboženstiev. Židia verili,
že ak hriešny človek uvidí Boha, musí umrieť. Boli si vedomí toho, aká
nekonečná je Božia svätosť a aká veľká je hriešnosť človeka. Aj my by sme sa
mali pripraviť, keď chceme o niečo prosiť. Boh nám neprikazuje žiadne rituály,
ale dnes nás v evanjeliu učí, aké má byť naše srdce, keď k nemu prichádzame.
Zdroj : http://ondra.blog.sme.sk/c/275283/Srdce-prosiaceho-Lk-7-1-10.html#ixzz2Uy0N19lF

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
5.6.
6.6.

streda
štvrtok

9.6.

nedeľa

Miesto

Čas

Jelšava
Jelšava
Rákoš
Jelšava
Chyžné

18.00
18.00
08.00
09.30
11.00

Úmysel svätej omše
za
za
za
za
za

† Evku Uličnú
† Milana
farníkov
† Stanislava a rodičov
† Kristínu a Katku

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
3.6.

pondelok

4.6.

utorok

5.6.

streda

6.6.

štvrtok

7.6.

piatok

8.6.

sobota

9.6.

nedeľa

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov,
mučeníkov- spomienka

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.
Utorok 9. týždňa v cezročnom období

Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána.
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka spomienka

K Tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
Svätého Norberta, biskupa - spomienka

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka

Srdce mi plesá v mojom Bohu.
10. nedeľa v Cezročnom období

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

 zasmejme sa 
Možno by sa Biblia začala viac čítať, keby Boh prišiel
so súťažou: Vyhrajte týždeň v nebi.
Pavel Kosorin

Zo života
našej Trojice
farnosti :
Sviatok Najsvätejšej
My a Dni mesta Jelšava 2013
V tomto roku si naše mestečko pripomína 770. výročie prvej písomnej
zmienky o Jelšave. S cieľom, aby sme si s hrdosťou pripomenuli toto krásne
výročie sa v dňoch 6. júna – 9. júna budú konať oslavy tzv. Dni mesta Jelšava
2013, ktorých sa zúčastnia aj pozvaní hostia nielen z našej vlasti, ale aj
z partnerských miest Tótkomlós (Maďarsko), Szczekociny (Poľsko), Nadlak
(Rumunska) a Uničov (Česká republika).
Sme úprimne radi, že do prípravy a organizácie týchto osláv svojou
„troškou do mlyna“ prispieva aj naša farnosť.
Slávnostný večer, počas ktorého budú odovzdané najvyššie mestské
ocenenia, sa bude konať v našom chráme. Náš duchovný otec Marián bude spolu
s predstaviteľmi ostatných cirkví pôsobiacich v našom mestečku posväcovať
pamätnú tabuľu a „Stĺp priateľstva partnerských miest“, ktoré budú umiestnené
v priestoroch Mestského múzea.
Čo nás však najviac teší, je skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo
schválilo nomináciu našej farskej rady na udelenie Ceny primátora mesta Jelšava
za rok 2013 pánovi Alojzovi Kováčovi. Nášho pána kantora sme navrhli za jeho
záslužnú činnosť v prospech nás, veriacich z našej farnosti. Veď len svojou hrou
na orgán veriacich počas svätých omší doprevádza nepretržite od roku 1945.
V poslednom čase mu síce zdravíčko až tak dobre neslúži, ale obdivuhodná je
jeho ochota prísť vždy, ak sa mu len trochu dá.
A spomeniem ešte jednu perličku, ktorú mi povedal pán primátor – vždy,
keď mal ujo Lojzo možnosť s ním hovoriť, stále mu kládol na srdce, aby niečo len
s tou „katolíckou charitou“ urobil. Že bola by to škoda, keby to ďalej chátralo....
Dnes je tam skutočne krásne múzeum, v ktorom to žije...... Aj touto cestou nášmu
ujovi Lojzíkovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za všetky tie roky čo nás počas
svätých omší - a to nielen ich- svojou hrou na orgán sprevádzal, a vyprosujeme
mu u nášho Pána hlavne veľa zdravia, ktorého asi najviac potrebuje, spokojnosti
a radosti.
Poďakovať chceme aj pánovi primátorovi mesta MVDr. Milanovi
Kolesárovi, nielen za jeho ústretovosť a podporu našej nominácie, ale aj
pochopenie a pomoc pri príprave nášho kostola a jeho okolia, aby sme v ňom
mohli dôstojne privítať vás i vzácnych hostí.
Nielen na slávnostný večer, ale na všetky sprievodné akcie v rámci osláv
vás všetkých v mene otca Mariána a organizátorov srdečne pozývame.

jh

Príbeh s pointou
O stromčeku
Bolo ráno. Drevorubač kráčal lesom. Zrazu ho ktosi oslovil. Pozrel
sa, nikoho nikde. Iba jeden stromček sa kýva a takto sa mu prihovorí:
"Prosím ťa, vyrúb stromy okolo mňa. Zle sa mi rastie uprostred hory. Mám
málo slnka. A títo, čo ma v rokoch i v raste predbehli, stláčajú mi hlavu k
zemi a svojimi koreňmi mi po nohách stúpajú. Vetríku ku mne nedovolia a
hladný som celý deň. Akože mám rásť? A ja by som sa chcel predsa
rozviť, nabrať na sile a o rok by som mohol byť pýchou kraja a tieňom
chrániť sám celú stráň. Takto, v takýchto podmienkach budem však stále
tenký, dengľavý."
Tu si rubač popľul do dlaní a stromčeku vyplnil všetky priania.
Keď bolo slnko v poludní, stromček stál už len sám na holom
priestranstve.
Ale netrónil v tejto sláve a samostatnosti dlho. Slnko ho pieklo,
búrky a dažde prali doň. Raz sa oprel doňho prudký vietor a neobstál,
ihneď sa vyvalil.
Bolo ráno. Drevorubač kráčal lesom. Ale nikto ho neoslovil.
Stromček ležal na stráni mŕtvy. Drevorubač šiel ďalej a takto rozmýšľal:
" Keby bol rástol horou
obklopený, búrky by mu
neboli ublížili. Staré stromy by
mu boli ochranou. Pod ich
strechou by bol vyrástol v taký
strom, ktorému by sa i vetry
boli vystúpili. Tatko však čo je
z neho? Už len drevo."
Človek
si
často
neuvedomuje alebo ani nechce
uvedomiť, že ak robí ľuďom
okolo seba stále po vôli, akú
pohromu im chystá. Je to dobre vidieť najmä vo vzťahu rodičov ku svojim
deťom. Zvykneme im dávať všetko, ale nie všetko osoží. Pohodlie a
dobrácka povoľnosť už veľa v rodine zmarili. Učme sa preto radšej pokore
a skromnosti a tak učme aj naše deti, aby sme dobre obstáli v búrkach
života a boli na nich pripravení a pamätali na to, že nie všetko vždy pôjde
podľa našich predstáv a prianí.
zdroj : internet

Ako sa má zachovať kresťan ?
Pokračujeme? Tak poďme nato, tém o ktorých je čo napísať a ktoré
nám môžu pomôcť orientovať sa vo svete bludu a tmárstva tváriac sa, že sú
neškodné či priam duchovné, je ešte dostatok.
o.Marián, hovorili sme si už o rôznych veciach, s ktorými sa my
kresťania môžeme bežne stretnúť, a ktoré nás môžu zviesť zo správnej
cesty- či už o poverách, bielej a čiernej mágii, naposledy o špiritizme,
vyvolávaní duchov. Načo ostatné by ste nás chceli ešte upozorniť ?
Mňa napadajú rôzne témy ako napr. Silvova metóda, hladina alfa
a pod. Mám pravdu, ak budem tvrdiť, že tieto praktiky mám zďaleka
obchádzať ?
Silvova metóda kontroly mozgovej činnosti je kurz pozostávajúci z
prednášok a mentálnych cvičení. Neučí človeka len to, ako sa má duševne i
telesne uvoľniť, ale ako má používať svoje vedomie v tomto uvoľnenom
stave.
Metóda je založená na autosugescii počas „relaxácie“ („zostúpenie
do hladiny Alfa“), ktorá má uľahčiť ovládanie telesných funkcií (vlastných
či u iných ľudí), predvídanie budúcnosti apod. J. Silva je presvedčený, že
svet je riadený „Vyššou inteligenciou“, ktorá nie je totožná s Bohom
(aspoň nie s kresťanským). S touto „Vyššou inteligenciou“ je možné
komunikovať prostredníctvom hemisféry mozgu za stavu „Alfa“, vo
frekvencii mozgových vĺn 7-14 Hz.
S kým vchádza adept Silvovej metódy do styku v hladine „Alfa“,
keď nie s Bohom, ale s inou „Vyššou inteligenciou“? Odpoveď pre
kresťana nie je ťažká, veď náš protivník „diabol obchádza ako revúci lev a
hľadá, koho by zožral“(1Pt 5,8), a berie si výzor anjela svetla.
Za stavu „Alfa“ vraj môžu Silvom vyškolení ľudia transformovať
svoje duševné sily a prenikať do iných jedincov, zisťovať choroby a liečiť.
Pomocou „vnútornej obrazovky“, „mentálnej vizualizácie“ vraj môžu
osoby v tomto stave nahliadnuť do minulosti, budúcnosti, spôsobiť zmenu
životných podmienok „programovaním mozgu“.
Ako súčasť kurzu každý prijíma dve bytosti ako poradcov.
Kontaktovanie sa s neznámymi duchovnými bytosťami je zrejmé, najmä
keď pomáhajú jedincom získať moc nad druhými. V skutočnosti Silvova
metóda je starodávny špiritizmus. Silvova metóda ovládania vedomia
trénuje ľudí psychickým manipulovaním a vedie k telepatii, jasnovidectvu,
ku kontrole a programovaniu iných ľudí, aj udalostí. Usiluje sa to

dosiahnuť cez „pozitívne“ myslenie a samohypnózu. Cez tieto cvičenia
človek uniká z reality a vytvára si falošné ilúzie. Logika, rozum a triezvosť
v jeho živote strácajú svoje miesto.
Už z týchto niekoľkých poznatkov môžeme jasne vidieť, že v
Silvovej metóde sa používajú tieto okultné praktiky:
1. Veštenie, jasnovidectvo
2. Mágia - mesmerizmus, magická hypnóza, telepatia,
materializácia
3. Špiritizmus
Čo sa týka „vedeckosti“ a
pravdivosti faktov, na ktorých si
Silva zakladá, zhodnotili ju lekári
Karlovej Univerzity: „Silvovo
zdôrazňovanie funkčnej asymetrie
mozgu len zdanlivo súvisí s
vedeckými
poznatkami
neurofyziológie a je spojené s
magickými prvkami. Užívané
termíny sú volené intuitívne a
naivne, takže je ťažké dopátrať sa
zmyslu Silvových tvrdení. Na
každej strane jeho kníh je
niekoľko
logických
chýb,
chybných premís a tvrdení, ktoré
nemajú obdobu v dokázaných
faktoch.“ (Alternativní medicína,
možnosti a rizika, Praha 1995)
Od Silvu vieme, že byť v hladine alfa je „horúca linka k Vyššej
inteligencii“, pričom mysliac na Vyššiu inteligenciu nemyslí na Boha.
Komu sa teda človek otvára? Aké duchovné sily a mocnosti prijíma za
svojich poradcov? „Boh nechce, aby ste boli spoločníkmi zlých
duchov.“(por. 1Kor 10,20)
Silvova metóda je teda výbornou ponukou, ako ľahko a rýchlo prísť
k rôznym psychickým poruchám, depresiám, samovražedným sklonom a
návod, ako otvoriť jedinca k posadnutosti a prenasledovaniu zlými
duchmi.
Každý človek, a nielen kresťan, by mal od Silvovej metódy čo
najďalej utekať.

-

FARSKÉ OZNAMY :


dnešnou nedeľou opäť pokračujeme v Modlitbovej reťazi,
tých, ktorí sa chcú k nám pridať radi privítame po svätej omši
v sakristii, alebo zavolajte na kontaktné telefónne čísla,

dnes o 17.00 hod. bude hodinová eucharistická adorácia –
poklona v jednote so svätým otcom Františkom a biskupmi celého
sveta,

svätá omša v týždni bude v stredu a vo štvrtok o 18.00 hod.,

svätá omša zo Sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý
pripadá na piatok, sa bude z dôvodu osláv Dní mesta Jelšava 2013
konať vo štvrtok; pol hodinu pred svätou omšou budete mať
možnosť pristúpiť k prvopiatkovej sviatosti zmierenia,

budúci piatok pravidelná svätá omša v našom chráme
nebude, pretože v našom kostole bude prebiehať Slávnostný večer
v rámci osláv Dní mesta – viac v rubrike „Zo života našej farnosti“,

naša pravidelná piatková BIBLICKÁ HODINA sa z dôvodu už
spomínaných osláv konať nebude,

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

Chcem pracovať jedine z lásky k tebe, s jediným cieľom, aby som
ti spôsobila radosť, aby som potešovala tvoje Najsvätejšie Srdce
a zachraňovala duše, ktoré ťa budú večne milovať!
sv. Terezka Ježiškova

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

