Rímskokatolícky farský úrad
JELŠAVA

Farský list c.20
nedeľa, 16.jún 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 11.nedeľu v Cezročnom období
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu.

Prvé čítanie :
Pán ti odpustil hriech; nezomrieš.
Druhá kniha Samuelova – 2 Sam 12, 7-10. 13

Druhé čítanie :
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
List Galaťanom – Gal 2, 16. 19-21

Evanjelium :
Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje.
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 36-8,3

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
Galaťanom 2,19 S Kristom som ukrižovaný.
Na to, aby sa človek stal jedno s Ježišom Kristom, musí sa vzdať
nielen hriechu, ale aj toho, ako sa pozerá na veci. Byť znovuzrodený
Božím Duchom znamená, že v prvom rade musíme byť ochotní niečo
pustiť pred tým, ako sa chytíme niečoho iného. Prvá vec, ktorú musíme
podriadiť, je všetka naša pretvárka. Boh nechce, aby sme Mu priniesli
našu dobrotu, čestnosť alebo našu snahu byť lepšími, ale skutočný
hriech. To je vlastne všetko, čo od nás môže prijať. Na výmenu za náš
hriech nám dáva skutočnú spravodlivosť. Ale musíme sa prestať
pretvarovať, že niečo znamenáme a vzdať sa nároku, že si zaslúžime
Božiu pozornosť.
Keď to spravíme, Boží Duch nám ukáže, čo ešte máme podriadiť.
V každom kroku tohto procesu sa budeme musieť vzdať nášho nároku na
seba samého. Sme ochotní zriecť sa toho, čo vlastníme, našich túžob a
všetkého ostatného v našom živote? Sme pripravení stotožniť sa so
smrťou Ježiša Krista?
Predtým, než sa úplne poddáme,
príde drsné a bolestivé vytriezvenie.
Keď ľudia uvidia seba tak, ako ich vidí
Boh, nešokujú ich odporné hriechy tela,
ale strašná prirodzenosť pýchy ich srdca,
namierená proti Ježišovi Kristovi. Keď
sa uvidia v Pánovom svetle, zasiahne ich
hanba, zdesenie a sú usvedčení z
hriechu.
Ak stojíš pred otázkou, či sa poddať alebo nie, rozhodni sa prejsť
krízou a podriadiť Mu všetko, čo máš a kým si. Nechať sa usvedčiť
z hriechu je skutočné hrdinstvo. Dovoliť Bohu, aby nám ukázal, kto
v skutočnosti sme, je najväčšia odvaha viery. Ak ju Boh nájde v Tvojom
srdci, potom už mu nič nebráni urobiť z Teba skutočného Božieho
bojovníka, naozajstného kresťana podľa Ježišovho srdca.
A potom Ťa Boh vyzbrojí všetkým, čo potrebuješ k tomu, aby si
mohol urobiť všetko, čo od teba žiada. Potom máš šancu byť za
akýchkoľvek okolností šťastným a toto šťastie nezadržateľne prejde na
celé Tvoje okolie!
Každému z vás, svojich farníkov prajem práve toto šťastie!

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
21.6. piatok
22.6. sobota
23.6. nedeľa

Miesto
Jelšava
Chyžné
Jelšava

Čas

Úmysel svätej omše

18.00 za † z rod. Černickej
18.00 za + Ján, Mária
11.00 za prvoprijímajúce deti

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
17.6.

pondelok

18.6.

utorok

19.6.

streda

20.6.

štvrtok

21.6.

piatok

22.6.

sobota

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Pondelok 11. týždňa v cezročnom období

Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.
Utorok 11. týždňa v cezročnom období

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život.
Svätého Romualda, opáta - spomienka

Spravodlivý rozdeľuje a dáva.
Štvrtok 11. týždňa v cezročnom období

Pravdivé a spravodlivé sú diela tvojich rúk, Pane.
Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

Pán vyslobodí spravodlivých zo všetkých tiesní.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa,
Svätých Jána Fischera, biskupa a Tomáša Mórusa mučeníkov - spomienka

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
23.6.

nedeľa

12. nedeľa v Cezročnom období

Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

 zasmejme sa 
„No to zasa bola omša, falošný spev, kázeň o ničom....“
hovorí po návrate z kostola babka vnučke.
- „ No a čo by si chcela za dva centy ? “

Dni mesta
Ešte to vo mne doznieva... Určite aj mnohí z vás, ktorí ste sa
zúčastnili slávnostného večera v rámci osláv Dní mesta Jelšava 2013
v našom kostole, mi dajú za pravdu, že sa pánovi primátorovi mesta
a jeho spolupracovníkom podarilo zorganizovať naozaj veľkolepú akciu.
Pred začiatkom slávnosti bol odhalený „Stĺp priateľstva
partnerských miest“, jedným z jeho posvätiteľov bol aj náš o. Marián.
Potom už plný kostol ľudí mohol aspoň svojou prítomnosťou
a potleskom vydať hold oceneným, medzi ktorými boli aj pán Alojz
Kováč a pani Mgr. Margita Mladšia. Úžasnú atmosféru umocnil koncert
dychového orchestra mladých z partnerského mesta Tótkomlós.
Tým, že sa slávnostný večer konal v našom kostole sa jeho
monumentálnosť a krása dostala nie len do záberov fotoaparátov
a mobilov návštevníkov a hostí, ale hlavne do ich myslí a sŕdc. Veď
slová uznania od bývalej veľvyslankyne a teraz poslankyne NR SR a už
aj čestnej občianky mesta p. Mgr. Magdalény Vášáryovej, alebo
zástupcu primátora mesta Tótkomlós o našom chráme nám
pripomenuli, že my máme to šťastie že nemusíme za históriou
a sakrálnym umením nikam cestovať.
Posledný deň osláv – v nedeľu – boli pre hostí plánované už len
Služby Božie v evanjelickom a.v. kostole a Svätá omša v našom rímskokatolíckom kostole. Tejto svätej omše sa opäť v hojnom počte zúčastnili
domáci aj zahraniční hostia, na jej záver nám krásnu pieseň o Panne
Márii Čenstochovskej zaspievali priatelia zo Szczekocin.
Boli to krásne tri dni. BOHU VĎAKA!
jh

Naša oficiálna stránka – čo je s ňou, že nejde ?
Na tomto mieste som plánoval uverejniť jedno z ďalších
krásnych svedectiev nášho farníka a brata Mária. Plánoval som to
jednak preto, aby sme sa posilnili vo viere a jednak preto, aby sme si
opäť mohli povedať, že náš Pán nám dáva najavo svoju prítomnosť
a lásku, zvlášť ak o ňu vo svojich modlitbách prosíme. Veď, ako hovorí
náš o. Marián – náhody sú pre neveriacich, my máme Pána... Ale.
Administrátor domény Moja komunita v týchto dňoch mení a vylepšuje
systém... problémy môžu ešte chvíľku pretrvávať, preto je zatiaľ naša
stránka neaktuálna. Ale sľubujem, že dlho to trvať nebude . A budú aj
fotky z Májového koncertu, z Dní mesta .......
jh

Príbeh s pointou
Koľko krásnych vecí nám uniká ?
Na stanici metra vo Washingtone DC sa postavil muž a začal
hrať na husliach; bolo studené januárové ráno. Hral asi 45 minút
Bachove skladby. V tom čase, pretože práve bola špička, prešli stanicou
metra tisíce ľudí.
Po troch minútach od prvých tónov prešiel okolo muž v
strednom veku. Na par minút sa
zastavil, počúval, potom sa ponáhľal
ďalej.
O minútu neskôr dostal huslista svoj
prvý dolár : nejaká žena mu hodila
peniaze do škatuľky a bez zastavenia
pokračovala v chôdzi. Neskôr sa
niekto oprel o stenu a počúval, kým
sa nepozrel na hodinky a neodišiel,
zrejme sa ponáhľal do práce.
Najviac
pozornosti
huslistovi
venoval asi trojročný chlapec; matka
ho ťahala za sebou, ale dieťa sa zastavilo a dívalo na muzikanta.
Nakoniec matka syna postrčila, dieťa pokračovalo v chôdzi, ale stále sa
obzeralo. Toto sa opakovalo s niekoľkými inými deťmi a všetci rodičia,
bez výnimky, ich nútili pokračovať v chôdzi.
Za celých 45 minút hry sa na chvíľku zastavilo iba šesť ľudí.
Asi dvadsiati mu dali peniaze bez toho, aby spomalili svoj krok. Vybral
32 dolárov. Keď skončil a nastalo ticho, nikto si to nevšimol. Nikto
nezatlieskal, nikto hráča nespoznal. Nikto nevedel, že tým huslistom
bol Joshua Bell, jeden z najlepších hudobníkov na svete. Hral jednu
z najťažších skladieb, ktoré boli kedy zložené, na husliach za 3,5
milióna dolárov. Dva dni predtým vypredal Joshua Bell divadlo v
Bostone za priemernú cenu lístka 100 dolárov.
Inkognito hru Joshuu Bella na stanici metra zorganizoval
denník Washington Post ako súčasť experimentu o vnímaní, vkuse
a prioritách ľudí. Zadanie znelo: „Dokážeme vnímať krasu na bežnom,
obyčajnom mieste v nevhodnom čase? Dokážeme sa zastaviť a oceniť
ju? Rozpoznáme aj v neadekvátnych súvislostiach talent ?“
Jedným z možných záverov tohto experimentu je, že ak nemáme
chvíľku zastaviť sa počúvať jedného z najlepších hudobníkov, hrajúceho
jednu z najlepších skladieb, koľko ďalších veci nám uniká? "

zdroj : internet

Ako sa má zachovať kresťan ?

Reinkarnácia. Téma krčmových debát, rozhovorov paničiek v módnych
salónoch. Téma, ktorou sa zaoberal Goethe a mnoho ďalších umelcov, téma
ktorá údajne bola až do roku 555 súčasťou katolíckej viery (ale či je to pravda
neviem, iba som to čítal ). Čo to teda je ? Reinkarnácia (z latinčiny re +
carnis – doslova znamená “byť znova z mäsa”), je to teória, alebo viera,
hlásajúca, že istá pre život nevyhnutná súčasť živých bytostí (v niektorých
obmenách iba ľudí) prežíva smrť, aby bola znovuzrodená v novom tele
a mohla spoznávať a riešiť vždy nové úlohy na ceste k osvieteniu. Existuje
teória, ktorá tvrdí, že nás to v období transformácie čaká všetkých. Možno nie
naplno, ale určite aj teraz má veľa z nás zážitok tzv. „dežavú“. Je to ten pocit,
keď prídete na cudzie miesto a viete sa tam presne orientovať, všetko sa zdá
povedomé, nájdete bez problémov dom, či ulicu, ktorú hľadáte. Alebo keď
stretneš po prvý raz človeka a máš úplne pocit istoty, že ho poznáš už veľmi
dávno, len si nevieš spomenúť odkiaľ. A práve toto ma dnes zaujíma a preto
pokračujeme v našej rubrike otázkou na o. Mariána: Čo hovorí učenie Cirkvi
o reinkarnácii ? Je nezvratným faktom, že reinkarnácia nikdy nebola súčasťou
kresťanskej viery, ale iba súčasťou učenia skupín, ktoré síce na kresťanskej
pôde vznikli, ale sa od kresťanstva podstatne vzdialili.
Už v prvých storočiach sa vyskytovali náuky príbuzné reinkarnácii. Ide
najmä o nasledovníkov gréckych filozofov, najmä Platóna, ktorí učili o tzv.
transmigrácii (sťahovanie duší), resp. metempsychóze. V staroveku sa
stretávame aj s pojmom preexistencia, ktorý označuje možnosť
predchádzajúceho života pred fyzickým. Vieru v prevteľovanie vyznávali aj
rôzne gnostické hnutia. Základ gnostického učenia bol v mnohom synkretický
a obsahoval aj prvky okultizmu a hermetických tradícií. Reinkarnáciu
vyznávala aj sekta manichejcov. Spory s manichejcami trvali pomerne dlho a
manicheizmus odsúdil i pápež Lev I. Veľký (440–461).
Názory blízke reinkarnácii nájdeme aj v diele starokresťanského autora
Origena (185–254). Treba však uviesť, že sám Origenes vo svojich spisoch
uvádza aj argumenty proti tejto teórii. Jeho dielo obsahuje viaceré tvrdenia,
ktoré boli označené za neakceptovateľné pre kresťanskú vieru. Silnejšie hnutie
utvorili Origenovi prívrženci na prelome 4. a 5. stor., čo malo za následok
viaceré spory, ktoré vyústili do Justiniánovho ediktu v roku 543
odsudzujúceho 10 téz z Origenovho učenia. Táto problematika bola aj
čiastkovým predmetom na rokovaní 5. všeobecného cirkevného koncilu (II.
carihradského) v roku 553. Preto sa často tvrdí, že to bol tento koncil, ktorý z
kresťanskej vierouky vylúčil teóriu o reinkarnácii.

Prívrženci teórie reinkarnácie niekedy citujú aj sv. Augustína, najmä
jeho dielo Vyznania (I. kniha, 6. kap.) - „Povedz mi,... Bože..., či moje detstvo
predchádzal ešte nejaký iný môj život, a či len ten, ktorý som strávil v živote
svojej matky?... Bol som niekde, jestvoval som už?" Treba si tu uvedomiť, že
sv. Augustín bol v mladosti prívržencom manichejcov a uvedené otázky sú
skôr vzdialenou ozvenou na ich učenie než vlastným presvedčením. Napokon,
v diele O Božom meste (10. kniha, 30. kap.) sám napísal: „...o čo vznešenejšia
je viera, že duše sa vracajú raz navždy do svojich vlastných tiel (pri
vzkriesení), než že sa vracajú znova a znova do rozličných tiel".
Viera v reinkarnáciu nebola nikdy integrálnou súčasťou kresťanského
posolstva. Jej výskyt v niektorých herézach svedčí len o tom, že bola javom
okrajovým a podmieneným a že kresťanstvo ju vždy pokladalo za
nezlučiteľnú deformáciu, stojacu v protiklade k jedinečnosti ľudského života a
jeho vyústeniu do večnej existencie bezprostredne po fyzickej smrti. Ak sa
cirkevní predstavitelia k tejto otázke vyjadrovali v istom konkrétnom čase,
neznamená to, že by dovtedy bola pokladaná za správnu, ale len to, že šlo o
naliehavú situáciu, podobne ako sa v aktuálnom čase vyjadrovali aj k iným
herézam (arianizmus, monofyzitizmus, nestorianizmus, atď.).
V Západných krajinách sa reinkarnácia stáva pre mnohých príťažlivou,
pretože predstavuje lacný spôsob, ako odložiť zmenu svojho života na ďalší
život, zbaviť sa zodpovednosti za svoje skutky, biedu a utrpenie vo svete,
keďže ono je vraj dôsledkom zla spáchaného v predchádzajúcich životoch.
Takéto chápanie napomáha: egoizmu, ľahostajnosti v práci na zlepšení
sveta a zmiernení chorôb a biedy (nech si to len odtrpia); stratu jedinečnosti
ľudských rozhodnutí a tým aj ich kvality a morálnosti.
Gloria Polo bola horlivá propagátorka reinkarnácie. Keď sa ocitla na
hranici života po smrti, s veľkou hanbou sa presvedčila, že reinkarnácia je
diablovo klamstvo. Písmo hovorí, že na zemi žijeme len raz: „...je ustanovené,
že ľudia raz zomrú a potom bude súd“ (Hebr 9, 27). Reinkarnácia je ľstivým
klamstvom zlého ducha, ktorý chce, aby ľudia začali bagatelizovať následky
svojich hriechov a prestali veriť v Bohom zjavenú pravdu o existencii večného
zatratenia a o neopakovateľnosti pozemského života.
Ježiš vo svojej Cirkvi učí jednoznačne: „Po ukončení tohto nášho
,jediného životného behu„ (Lumen gentium 48) sa už nevrátime do iných
pozemských životov. ,Je ustanovené, že ľudia raz zomrú„ (Hebr 9, 27). Po
smrti nejestvuje ,prevteľovanie (reinkarnácia)„“ (KKC 1013).
Každý, kto verí v reinkarnáciu, svedčí o svojej veľkej neznalosti
náboženstva a predovšetkým zrádza a odmieta Kristovu náuku, nakoľko ide „o
zvádzanie filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských
obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!“ (Kol 2, 8).

FARSKÉ OZNAMY :


dnes máme mimoriadnu zbierku na výzdobu nášho chrámu na
odpustovú slávnosť, všetkým, ktorí ste prispeli vyslovujem Pán Boh
zaplať a vynahraď!,

svätá omša v týždni bude v piatok o 18.00 hod.,

budúci piatok bude hneď po svätej omši posledné stretnutie
s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi a nácvik na ich činnosť počas
svätej omše

v piatok sa z dôvodu tohto nácviku nestretneme na našej
pravidelnej BIBLICKEJ HODINE,

na budúcu sobotu, teda 22.6. v čase od 09.00 hod organizuje
pani kostolníčka Marta upratovanie a vyzdobovanie kostola pred prvým
svätým prijímaním a odpustovou slávnosťou. Prosíme nielen rodičov
a starých rodičov prvoprijímajúcich detí, ale aj vás všetkých, ktorým to
zdravie a čas dovolí, aby sa brigády aktívne zúčastnili a prispeli tak
k dôstojným oslavám týchto našich slávností,

na budúcu sobotu bude taktiež spoveď prvoprijímajúcich detí
a ich rodičov, sviatosť zmierenia budem vysluhovať od 09.00 hod.,

budúcu nedeľu budeme mať v našej farnosti slávnosť prvého
svätého prijímania, preto svätá omša vo farskom kostole v Jelšave bude
o 11. 00 hod., srdečne vás na túto svätú omšu pozývam,

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

MYŠLIENKA NA ZÁVER

" Nič sa nemôže stať, čo by nechcel Boh. Teda ak to On chce, čo
aké zlé by sa nám to javilo, je pre nás predsa len to najlepšie!"
sv. Tomáš Mórus ( Thomas More)

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

