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Dnes slávime 10.nedeľu v Cezročnom období
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Prvé čítanie :
Pozri, tvoj syn žije !
Prvá kniha kráľov – 1 Kr 17, 17-24

Druhé čítanie :
Zjavil vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi.
List Galaťanom – Gal 1, 11-19

Evanjelium :
Mládenec, hovorím ti vstaň!
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 11-17

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
My sme dnes počuli z čítania zo sv. evanjelia, že za čias pozemského
života nášho Pána v meste Naim zomrel mladý, jediný syn matky-vdovy.
Vynášali ho mŕtveho práve vo chvíli, keď Ježiš s učeníkmi vchádzal do
tohto mesta. Bol to veľký smútok pre matku. Preto aj evanjelista
poznamenáva, že „sprevádzal ju veľký zástup z mesta“ (Lk 7, 12). Keď
Ježiš videl plačúcu matku i smútiaci zástup, prišlo mu jej ľúto. Dal zastaviť
sprievod, pristúpil k máram a vzkriesil mŕtveho mládenca. Bola to veľká
radosť pre matku i pre tých, čo ju sprevádzali. Preto všetkých zachvátil
taký strach, že začali chváliť Boha, ktorý koná také divy.
Je to naozaj veľký zázrak, ktorému sa potešila predovšetkým matkavdova. Jej jediný syn, ktorý bol jej útechou a iste aj živiteľom, žije a je
zdravý... Lenže o niekoľko rokov tento syn nakoniec predsa zomrel. To
preto, že slová Ježiša Krista sú jasné: „Je ustanovené, že ľudia raz zomrú a
potom bude súd“ (Hebr 9, 27). Každý, kto sa raz narodil, zomrie. To je
odveký Boží zákon, ktorý stál už nad prvým človekom v raji po páde do
hriechu.
Z tejto príčiny píše aj sv. Pavol: „Nechceme, bratia, aby ste nevedeli,
ako je to so zosnulými...“ (1 Sol 4, 13). Apoštol nás poučuje, že pozemský
život je bránou k večnému životu, pre ktorý sme stvorení. Teda nie pre
tých niekoľko rokov na zemi, ale pre večnosť, aby sme po dobre prežitom
živote boli navždy s Pánom (porov.: 1Sol 4, 17). Náš život sa teda smrťou
nekončí, ale mení, pokračuje vo večnosti u Boha, v jeho kráľovstve, ktoré je
nám pripravené od ustanovenia sveta (Mt 25, 34).
O sv. Justíne, mučenici z Antiochie, čítame, že keď prijala kresťanskú
vieru, žila podľa nej celým srdcom. Za panovania cisára Diokleciána ju
postavili pred súd a žiadali, aby zaprela Krista. Povedali jej, že Ježiš jej
nepomôže, pretože zomrel, a tak nemohol pomôcť ani sebe a nepomôže ani
jej. Ona povedala: „Treba vám vedieť, že len po dočasnej smrti nastane
nesmrteľnosť, že nepoznáte toho, ktorý svojou smrťou smrť premohol.
Smrť nás vedie do večného života."
Sv. Justínu sťali mečom, ale nezabudnime na to, ako sa pozerala na
smrť očami viery: „Že len po dočasnej smrti nastane nesmrteľnosť... Smrť
nás vedie do večného života...“ Smrť je pre kresťana prechodom do
večného života, opravdivého a nepomíňajúceho života, kde už nebude sĺz,
ani bôľu, ani zármutku.
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Pondelok 10. týždňa v cezročnom období

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Svätého Barnabáša, apoštola - spomienka

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.
Streda 10. týždňa v cezročnom období

Len Ty si svätý, Pane, Bože náš.
Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa cirkvi
- spomienka

Pánova sláva bude prebývať v našej krajine.
Piatok 10. týždňa v cezročnom období

Obetu chvály ti, Pane, prinesiem.
Sobota 10. týždňa v cezročnom období

Milostivý a milosrdný je Pán.
11. nedeľa v Cezročnom období

Odpusť mi , Pane, vinu môjho hriechu.

 zasmejme sa 
Na Bohu sa mi najviac páči to, že svoju štedrosť
neprejavuje iba na Vianoce.
Pavel Kosorin

Zo života
našej Trojice
farnosti :
Sviatok Najsvätejšej
Májový koncert
Sú to síce už skoro dva týždne a vy ste ešte určite nasatí
atmosférou osláv dní mesta, ale nedá nám nevrátiť sa k vydarenej akcii,
ktorú sa podarilo o. Mariánovi spolu s tímom ľudí z Mestského múzea
zorganizovať.
Vyše 50 obyvateľov z nášho mestečka a okolia navštívilo
„Májový koncert“, v rámci ktorého vystúpili žiaci a žiačky Katolíckej
základnej umeleckej školy z Rožňavy a spevácky zbor cirkevného zboru
Bratskej jednoty baptistov z Revúckej Lehoty. Jedinečný umelecký
zážitok si z koncertu odniesol aj pán primátor mesta MVDr. Milan
Kolesár. Viac informácií a fotografie z koncertu už čoskoro budete môcť
nájsť na našej internetovej stránke. Veríme, že sa nám v krátkej
budúcnosti podarí zorganizovať ďalšie rovnako príjemné a krásne
podujatie.

svätý Anton Paduánsky – svätý patrón nášho duchovného otca
V tomto týždni budeme sláviť spomienku na sv. Antona
Paduánskeho. A pretože si ho o. Marián vybral ako jedného zo svojich
svätých patrónov v jeho kňazskej službe, máme dôvod nato, aby sme si
tohto významného svätca trochu viac pripomenuli.
Sv. Anton Paduánsky sa narodil okolo roku
1195 v Lisabone v zbožnej šľachtickej rodine.
Krstným menom sa volal Ferdinand. V kláštore sv.
Kríža v Coimbre ho pravdepodobne roku 1219
vysvätili za kňaza. Roku 1220 si Ferdinand obliekol
rúcho sv. Františka a prijal meno Anton. Po rôznych
životných peripetiách žil v malom kláštore sv. Pavla
pri Forli. Býval v pustovni, robil tie najnižšie práce,
žil prísnym životom a bol šťastný, že nikto nepozná
jeho pôvod ani vzdelanie. Raz však zasiahla Božia prozreteľnosť. Keď
biskup svätil nových dominikánskych a františkánskych bratov na
kňazov, vyzval ich, aby jeden z nich kázal. Nikto nechcel, všetci sa
vyhovárali. Napokon predstavený kláštora rozkázal Antonovi. Ten sa
síce tiež vzpieral, ale potom z poslušnosti, nepripravený vystúpil na
kazateľnicu. Všetci žasli, keď počuli ohnivé slová múdrosti. Stal sa
veľmi známym a vyhľadávaným kazateľom. Niekedy mal až tridsaťtisíc
poslucháčov. Ako 36 ročný zomrel a pochovali ho v chráme Panny
Márie v Padove. Vďaka početným zázrakom, ktoré sa začali diať pri
jeho hrobe ho necelý rok po smrti, 30.mája 1232, pápež Gregor IX.
vyhlásil za svätého.
zdroj : internet

Príbeh s pointou
Kačka
Johnny bol malý chlapec, ktorý šiel na farmu navštíviť starých
rodičov. Dostal prak, aby sa s ním šiel hrať do lesa, ale tam sa mu
nedarilo trafiť do žiadneho terča, ktorý si vyhliadol. Odradilo ho to, tak
sa rozhodol vrátiť späť na farmu na obed.
Ako kráčal k domu, uvidel kačku, ktorú chovali starí rodičia. Len
tak v zlomku sekundy vystrelil z praku, trafil kačku a zabil ju. Veľmi sa
zľakol a v panike skryl kačku v kôlni. Až potom si všimol, že jeho staršia
sestra Sally ho pozorovala. No nepovedala nič a tak si Johnny vydýchol,
že mu na to nik nepríde.
Po obede stará mama poprosila
Sally, aby umyla riad. Ale Sally povedala:
"Starká, Johnny mi povedal, že by dnes
chcel pomáhať v kuchyni on, však,
Johnny?" A potichu mu pošepla:
"Nezabudni, že som všetko videla!"
Johnny sa veľmi bál, aby ho neprezradila
a tak bez slova poumýval riad.
Neskôr starý otec navrhol deťom,
že ich vezme so sebou na rybačku, ale stará mama povedala:" Je mi
ľúto, ale Sally potrebujem, aby mi pomohla s večerou." Ale Sally sa iba
zasmiala a odvetila." Ale to je v poriadku, Johnny mi vravel, že by rád
pomohol namiesto mňa." A znova mu pošepla: "Nezabudni na tú
kačku!" A tak Sally šla a Johnny zostal pomáhať.
Po niekoľkých dňoch, keď Johnny plnil všetky svoje a navyše aj
všetky Salline povinnosti, už to nemohol vydržať. Prišiel za starou
mamou a priznal sa jej, že zabil jej kačku. Starká si kľakla k nemu,
objala ho a povedala: "Srdiečko, ja to viem. Stála som vtedy pri okne a
všetko som videla. Ale pretože ťa ľúbim, odpustila som ti to. Iba som sa
čudovala, ako dlho dovolíš Sally, aby si z teba robila otroka."
Možno sa práve teraz trápiš niečím, čo si urobil a nemal si.
Ale čokoľvek to je, akokoľvek veľké sú tvoje výčitky alebo strach,
potrebuješ vedieť len jedinú vec: pred Bohom sa nemusíš skrývať. Ježiš
vtedy stál pri okne. Všetko videl. Ale pretože ťa miluje, už dávno ti
odpustil.
Ako dlho dovolíš, aby si z teba tvoj nepriateľ robil otroka?
zdroj : internet

Ako sa má zachovať kresťan ?
Raz som niekde na internete čítal o jasnovidcovi, ktorý dokázal povedať, kto
kedy a ako ukradol bicykel, motorovú pílu atď. Zvláštnosťou, bolo to, že cestou do
jeho „pracovne“ míňali možno stovku sôch a obrázkov Pána Ježiša Krista alebo
Panny Márie. Bol známy ako veriaci človek pravidelne chodiaci na spoveď
i prijímanie. Svojich blízkych využíval ako médium, ktorému on dával otázky a oni
v stave tranzu mu odpovedali. Nespomínam si už či vykladal aj minulé životy čiže
veril v reinkarnáciu. A práve toto ma dnes zaujíma a preto sa o. Mariána pýtam:
Čo hovorí učenie Cirkvi o hypnóze, či reinkarnáciách?
S. Freud, ktorý sa sám hypnózou zaoberal, píše toto: „Táto činnosť
pripomína mágiu, zaklínanie a všelijaké čary! Postoj veriaceho, a to MUDr.
F.Madreho, ktorý tiež mal skúsenosti s hypnózou, ale potom sa od nej
dištancoval: Vo svojej knihe Ale zbav nás od zlého píše: „liečenie hypnózou sa
totiž v značnom percente prípadov ukazuje nebezpečné. Hypnóza je metóda
založená na sugescii, čo nutne znamená, že pri nej dochádza aspoň do určitej
miery k podmaneniu si jedného človeka druhým. Taký stav môže a často sa tak i
stáva, spôsobiť duševné poranenie a niekedy môže vyvolať pomätenosť, a to
úplne nepredvídaným spôsobom. Nech už sa hovorí o hypnóze čokoľvek, vytvára
vždy určitý stupeň ovládania, je to určitá interpensonálna posadnutosť, ktorej
stupeň je rozdielny v závislosti na tom, aký odpor subjekt vyvíja. Sugescia
predstavuje vždy reálne nebezpečenstvo. Nezáleží na tom či sa prevádza ako
divadelná show alebo ako psychoterapia alebo pri tzv. parapsychologických
experimentoch. Jej prostredníctvom sa otvára cesta nebezpečným faktorom.
A práve prostredníctvom týchto netušených síl môže diabol pôsobiť. Zvlášť
to platí pre určité praktiky v oblasti metafyziky a magnetizmu, na ktorých sa
výrazne podieľa sugescia. Sugescia oslabuje rozum a vôľu subjektov, takže
subjekt už celkom patrí svojmu hypnotizérovi.
Takáto vláda nad psychicky oslabeným nemocným môže vyvolať určitý
prechodný stav, ktorý sa blíži posadnutosti, a ktorý nie je zďaleka blahodarný,
niekedy môže dokonca prispieť k poškodeniu a pomäteniu niektorých oblastí
subjektovej duše, a to nie len na prechodnú dobu!
Veľa osôb prekonalo také skúsenosti, že sa prebudili s rastúcim pocitom
úzkosti, agresivity alebo viny. A to tu nehovorím len o výsledkoch lekárskej
praxe, bezpochyby „slepej“, ktorá sa však pokladá za terapeutickú. Čo sa týka
prevádzania hypnózy v súvislosti s okultizmom alebo parapsychológiou, následky
sú v takých prípadoch niekedy strašné a diabolská moc je obrovská. Často je tu
nevyhnutné pristúpiť k modlitbe za vyslobodenie, pretože je všeobecným
pravidlom, že hypnóza výrazným spôsobom urýchľuje deštrukciu v duševnej a
duchovnej rovine, ktorá môže byť vyvolaná prevádzaním mágie. Hypnóza totiž
tým, že prechodne oslabuje vôľu, uľahčuje proces prenikania diabolského vplyvu
do ľudskej bytosti.

MUDr. M. Heide v knihe Bludné cesty ku zdraviu píše: „Dnes sa ponúka
bohatý výber literatúry o lekárskej hypnóze... Ale lekár, ktorý používa túto
metódu je neschopný pre Božie dielo! Preto sa stráň všetkého, čo zaváňa
hypnózou! Prostredníctvom tejto „vedy“ sa rozrušuje čnosť a je položený základ
ku špiritizmu...“
Mnohí píšu, že hypnóza patrí do oblasti prirodzeného liečebného postupu, že
aktivizuje zdravé sily, a vraj „nikdy nemôže spôsobiť škody, ak sa prevádza
lekárom.“
Čo k tomu povedať? Hypnotizmus predstavuje jedno odvetvie okultizmu,
ktoré za sebou zanecháva ťažké následky. Len málo si uvedomujeme, aké veľké
nebezpečenstvo hrozí zvlášť teraz ľudstvu, rodinám, národom i každému
jednotlivcovi cez hypnózu.
Staré pohanské démonické umenie sugescie a hypnózy, ktoré bolo
najstaršími národmi používané za účelom veštby, sa znovu objavilo pod
nevinným pláštikom tzv. modernej vedy a takmer nerušene pripravuje cestu iným
moderným zaslepujúcim „liečebným metódam“.
Aký postoj má k hypnóze Cirkev?
Sv. Offícium z roku 1847 a z roku 1856 varuje pred nebezpečenstvom
hypnózy. Dnes tento postoj nie je v praxi vyhranený. Pravoslávna Cirkev v
súčasnom Rusku nedovoľuje svojim veriacim žiadne použitie hypnózy!
Opakujem žiadne, ani v lekárstve ani v psychiatrii ani žiadne „vedecké pokusy!“
Prečo? Pretože hypnózu pokladajú jasne za súčasť okultizmu!
Propagátori hypnózy.
Istý propagátor hypnózy, ktorý sa pokladá za veriaceho psychiatra, napísal:
„Hypnóza sa uskutočňuje na základe prirodzených zákonov, ktoré pochádzajú od
Boha...“
Odpoveď: Áno, sú zákony, ale aj zákony hriechu! A tie zákony pôsobia v
nás. Sv.Pavol volá: „Keď chcem dobro, pracuje vo mne iný zákon hriechu, ktorý
ma robí svojim zajatcom...“ (Rim 7,22-23)
Hypnóza nepatrí k prirodzeným zákonom, ktoré sú morálne indiferentné, ale
k zákonom, ktoré sú 1. prikázaním Desatora zakázané!
Raymund Moody, autor známej knihy Život po živote, v ktorej opisuje
zážitky klinickej smrti, napísal tiež knihu: Život pred životom, kde je už jeho
odpad od kresťanstva celkom jasný. Autor tu sugestívne popisuje svojich 9
zdanlivých predchádzajúcich životov. K tomuto svojmu bláznivému tvrdeniu
prišiel práve v hypnotickom stave! Hypnóza sa dnes stáva tiež silnou pákou
šírenia náuky o prevteľovaní. Kto túto náuku príjme, prestáva už byť kresťanom!
Záver: Hypnóza uplatňovaná aj v medicíne má negatívne účinky na človeka.
Sú to depresie, úzkosti a určitá psychická narušenosť a závislosť na
hypnotizérovi.
Preto by sa mal kresťan rozísť so sympatiami k tejto starovekej pohanskej
praktike, ktorá sa dnes skrýva pod pláštikom medicíny!

-

FARSKÉ OZNAMY :


sväté omše v týždni budú v utorok, stredu a piatok o 18.00 hod.,

v piatok po svätej omši bude stretnutie s rodičmi
a prvoprijímajúcimi deťmi,

budúci piatok sa opäť stretneme na našej pravidelnej
BIBLICKEJ HODINE, toho kto má záujem o stretnutie s Božím slovom
radi privítame po svätej omši v priestoroch pastoračnej miestnosti na
fare,

budúcu nedeľu budeme mať v našej farnosti mimoriadnu
zbierku na výzdobu nášho chrámu pred odpustovou slávnosťou, za vašu
štedrosť vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

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

MYŠLIENKA NA ZÁVER

Boh v troch osobách, ktorý pôsobí „všetko vo všetkých“ (1 Kor
12,6), neobdaril všetkým jedného človeka, ale všetkých ľudí.
Človek teda vlastní vo svojom blížnom to, čo sám v sebe nemá,
a preto má ostať plný lásky a pokory.
sv. Anton
Paduánsky

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

