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Pán Boh zaplať za Váš dobrovoľný príspevok !

správca farnosti: PaedDr. Marián FELEDI
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 RKFÚ Jelšava, Námestie republiky 53, 049 16 JELŠAVA,
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Dnes slávime 12.nedeľu v Cezročnom období
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Prvé čítanie :
Uvidia, koho prebodli.
Kniha proroka Zachariáša – Zach 12, 10-11; 13, 1

Druhé čítanie :
Všetci, čo ste pokrstení, Krista ste si obliekli.
List Galaťanom – Gal 3, 26 -29

Evanjelium :
Ty si Boží Mesiáš, Syn človeka musí mnoho trpieť.
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 18 - 24

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
Keď sa raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich:
„Za koho ma pokladajú zástupy?”(Lk 9, 18).
Čím je pre vás Kristus?
A. M. Carré položil túto otázku známym osobnostiam,
veriacim i neveriacim. Dostal na ňu zaujímavé odpovede...
„Ale prečo malo Ježišovi záležať na tom, čo o ňom hovoria
ľudia od jazera a z dedín? Aký to malo význam pre Ježiša, ktorý
vedel čítať v dušiach myšlienky ukryté aj im samým? Ježišovi, ktorý
jediný vedel s nevýslovnou istotou, ktorú
nebolo treba dotvrdzovať skúšaním, aké je
jeho pravé meno a jeho nadprirodzená
povaha?”, kladie si túto otázku Giovanni
Papini vo svojej knihe Život Krista. A
odpovedá: „A naozaj sa nespytuje, aby sa
dozvedel, ale aby aj jeho veriaci sa nakoniec
dozvedeli, aby totiž vedeli a poznali jeho
pravé meno, keď prichádza koniec... On
chce, aby práve oni, ktorí sú určení vydať o
ňom svedectvo medzi národmi na všetky
veky, dali konečnú odpoveď. Až do
poslednej chvíle nechce násilím nanútiť vieru tým, ktorí celkom
zblízka poznajú jeho život a počujú ho rozprávať. Meno, ktoré dosiaľ
nikto z nich nevyslovil, ako keby sa ho všetci báli, má naraz vybúšiť
ako vyznanie lásky v jednej z tých duší, majú ho naraz vysloviť
niektoré z ich úst... Ty si Kristus, Syn Boha živého. Tvoje slová sú
slová života a my sme uverili a poznali, že ty si svätý Boh...”
Za koho pokladáme Ježiša my? Je pre nás známy, či
neznámy? Alebo sa budeme pýtať, ako Herodes: „Kto teda je ten, čo
o ňom počúvam také veci?” (Lk 9, 9).

 zasmejme sa - skutočný príbeh ! 
Kardinál Pacelli bol vo večer svojich 63. narodenín zvolený za
pápeža Pia XII. Ako kráčal do Sixtínskej kaplnky, nezbadal posledný
schod krátkeho schodišťa a spadol. Jeden z prítomných kardinálov to
ihneď komentoval: “Ó, Kristov námestník na zemi!”

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň

Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
za † Jánov z celej rodiny
na úmysel darcu
za zdravie a Božiu pomoc
pre Pavla a Alicu
za farníkov
poďakovanie za ukončenie
vysokej školy
za farníkov
na úmysel darcu

24.6.
26.6.

pondelok Jelšava
streda
Jelšava

18.00
18.00

28.6.

piatok

Chyžné

18.00

Jelšava

11.00

Chyžné

18.00

Rákoš
Jelšava

08.00
09.30

29.6. sobota
30.6. nedeľa

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
24.6.

pondelok

25.6.

utorok

26.6.

streda

27.6.

štvrtok

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Narodenie svätého Jána Krstiteľa - slávnosť

Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.
Utorok 12. týždňa v cezročnom období

Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku ?
Streda 12. týždňa v cezročnom období

Pán večne pamätá na svoju zmluvu.
Svätého Ladislava, biskupa a učiteľa Cirkvi
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa
Cirkvi - spomienka

Oslavujte Pána, lebo je dobrý.
28.6.

piatok

29.6.

sobota

30.6.

nedeľa

Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka

Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána.
Svätých Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný
sviatok

Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.
13. nedeľa v Cezročnom období

Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Zo života našej farnosti
Prvé sväté prijímanie (Vám, milé prvoprijímajúce deti)
Dnes prijmú deti z našej farnosti prvýkrát do svojho srdca
živého Ježiša Krista v Eucharistii. Preto tento krátky článok venujeme
najmä im a ich rodičom a starým rodičom.
Od dnešného dňa milé deti už nie ste samé – do srdca môžete
prijímať Ježiša, ktorý vás bude posilňovať i požehnávať vo vašom
každodennom živote. On je ten najvzácnejší hosť, ktorý vždy keď ho do
svojho srdiečka pozvete, tak príde a verte, že nikdy nepríde s
prázdnymi rukami. Príde s darmi, o ktoré ho v modlitbách budete
prosiť a ktoré budete najviac potrebovať.
Nikdy nezabudnite, že patriť Ježišovi znamená :
 často na Neho myslieť,
 často sa s Ním v modlitbe rozprávať,
 robiť Mu radosť dobrým správaním a šľachetnými skutkami,
 ponáhľať sa k Nemu v ťažkostiach a problémoch života,
 nikdy Ho nezarmucovať hriechom,
 nikdy od Neho neutekať a nikdy Ho nezrádzať.
Milé prvoprijímajúce deti ! Dnes je to váš sviatok, vychutnajte si
ho a tešte sa z neho. Zachovajte si tento krásny deň, keď sa vás dotklo
Božie kráľovstvo navždy vo vašich spomienkach.
My, ostatní farníci sa budeme
modliť zato, aby ste si nadlho zachovali
nevinnosť vo vašich srdiečkach a aby ste
v budúcnosti
s rovnakou
radosťou
a láskou ako v tento deň, pristupovali ku
každej svätej omši a ku každému svätému
prijímaniu.
A celkom na záver :
Nielen pre prvoprijímajúce deti,
ale pre nás všetkých má náš Pán Ježiš
Kristus naliehavú výzvu, aby sme ho
prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru,
veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo
Syna človeka a piť jeho krv, nebudete
mať v sebe život.“ (Jn 6,53).
Náš Pán nás vyzýva a zároveň pozýva, neodmietajme ho !

Príbeh s pointou

jh

Urobiť krok vyššie
Kde bolo tam bolo, bol jeden dedko, ktorý mal starého somára.
Somár jeden deň padol do studne. Chudák celé hodiny zúfalo plakal
a dedko sa snažil niečo vymyslieť, aby ho odtiaľ dostal. Nakoniec sa
rozhodol, že somár je už aj tak starý a studňu chcel aj tak zakopať a tak
nebude ďalej rozmýšľať nad nejakým riešením ako ho dostať von...
Zavolal na pomoc susedov aby mu pomohli. Každý sa chopil lopaty
a začali hádzať hlinu do studne. Starý somár pochopil, čo sa deje a začal
hrozne nariekať. Na prekvapenie každého sa po nejakom čase ukľudnil.
Po niekoľkých lopatách nahádzanej hliny dedko nakukol do studne.
Prekvapene videl, že somár po každej lopate hliny robí niečo
fantastické. Otriasa zo seba hlinu a vždy ju zadupe pod seba a tak sa
dostáva vždy vyššie a vyššie. Dedko a susedia ďalej hádzali hlinu, a
somár sa otriasal a dostaval sa vždy vyššie. Každý sa len udivene
pozeral keď somár vykročil zo studne a šťastne odkráčal.
Život na nás bude vždy hádzať rôzne smeti a hlinu. Trik ako sa
dostať zo studne je - zo všetkého sa otriasť a urobiť krok hore.
Každý problém je len určitá možnosť či príležitosť urobiť krok ďalej.
Z každého problému je nejaké východisko, kým to nevzdáš a nezastavíš
sa. Otrasme sa a urobme krok vyššie!"

Láskavý prístup
Starý farmár sa pokúšal skrotiť divokého a nespokojného
poníka. Chcel ho prinútiť, aby ťahal náklad. Nepomohla však ani bitka
ani nadávky.
Jeho žena , ktorá každý deň cez okno pozorovala, ako sa mužovi
nedarí, rozhodla sa skúsiť to inak. Vzala pár kociek cukru a vošla k
poníkovi do ohrady. Ponúkala mu kocku a pritom sa mu milo
prihovárala. Farmár na ňu kričal, aby k nemu nešla tak blízko, pretože
je veľmi divoký a kope. No žena na jeho slová nedbala ,ale ďalej sa mu
láskavo prihovárala. Zviera sa upokojilo a o chvíľu už poslušne ťahalo
vozík s nákladom na dvore.
Mnohí ľudia sa podobajú tomuto poníkovi. Keby sme sa k ním
správali trochu láskavejšie, určite by reagovali inak a začali by ochotne
spolupracovať. Najlepšie to môžeme vidieť na malých deťoch, keď sú
vzdorovité. Krikom asi ťažko niečo dosiahneme, ale správna motivácia
zmení ich správania a dá sa s nimi spolupracovať a dohodnúť.
zdroj : internet

zdroj : internet

Ako sa má zachovať kresťan ?

A teraz od teórie k praxi . Predstavujem Vám ďalší príspevok do
nášho Farského listu, ktorý sme dostali do našej mailovej schránky a je
zároveň prvým príspevkom s otázkou v tejto rubrike. Dúfam, že bude
povzbudením pre Vás ostatných čitateľov a prispejete aj Vy - ako sa
hovorí „svojou troškou do mlyna.“
Aj keď sme sa tejto téme už venovali, mám jednu otázku do
rubriky "Ako sa má zachovať kresťan?“. Pred časom mojím známym
zomrel otec, manžel a dedo v jednej osobe na následok zákernej
choroby. Teraz sa sťažujú, že ich jeho duša chodí strašiť. Majú celú
radu strašidelných zážitkov a nevedia si vysvetliť prečo. Sú kresťania,
mal cirkevný pohreb a mali dobré vzťahy, bol nimi milovaný. Došlo to
až tak ďaleko, že sa sťahujú na iné miesto. Moja otázka znie: Je vôbec
možné, že je to duša ich otca, ktorá nenašla pokoj? Ako si vôbec môžu
teraz pomôcť, aby tie nočné návštevy prestali a našli všetci pokoj?
Takže ako sa má zachovať kresťan?
Medzi životom tu na zemi a večným životom je obrovský rozdiel.
Duše zosnulých idú do neba, alebo do očistca, alebo do zatratenia. Ale
terajší stav duší tých, ktorí zomreli a aj zlých duchov je len dočasným
stavom, ustanoveným až do skončenia sveta. Kristus svojím
zmŕtvychvstaním vykúpil aj zmŕtvychvstanie tiel, ale to sa uskutoční až na
konci sveta. Výnimkou je Panna Mária. A preto terajšia blaženosť,
napríklad sv. Františka z Asisi ešte nie je úplná. Úplná bude až na konci
sveta, keď bude spolu s jeho dušou oslávené aj jeho telo.
Zjavenie vo Svätom Písme nám dáva poznať všetko to, čo
potrebujeme k spáse o tomto živote i o živote po smrti. Ale bez pokory niet
viery. Preto je vo Svätom Písme aj toto upozornenie: „Lebo veľká je moc
Božia a pokorní mu vzdávajú chválu. Nevypytuj sa na veci vyššie od seba,
ani neskúmaj mocnejšie veci od seba! Ale mysli vždy na to, čo ti prikázal
Boh a nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní.“ (Sir 3,21-22).
Iste je nám z minulých článkov v tejto rubrike jasné, že kontakt
s mŕtvymi, ktorý by sme iniciovali my (tj. aktívne vyvolávanie duchov) je
ťažkým prehrešením sa proti stvorenému poriadku vecí. Iná otázka však je,
či sami zosnulí niekedy neprosia o naše modlitby za urýchlenie ich
vyslobodenia z očistca. Bohužiaľ, sv. Písmo nám na túto otázku nedáva
odpoveď. Z katolíckej Tradície, životov svätých a všeobecnej mienky
uznávaných teológov vieme, že duše zosnulých v očistci potrebujú našu
modlitbu (najmä obetu sv. omše), almužnu a pôst, ktoré za nich môžeme
a máme obetovať.

Je ale nanajvýš nepravdepodobné, žeby duše verných zosnulých
(ktorých pamiatku si pripomíname každoročne 2. novembra), chceli
spôsobovať nepokoj v rodinách ich príbuzných. Ak nás totiž neťaží
svedomie vo vzťahu k Bohu a k blížnym (ani k zosnulým), ak máme istotu
viery, že naše hriechy boli obmyté krvou Božieho Baránka, Ježiša Krista,
ak máme pravidelný duchovný život, založený na užitočnom prijímaní
sviatostí Cirkvi a ak sýtime svoju vieru čítaním sv. Písma, nie je najmenší
dôvod, aby sme sa museli obávať čohokoľvek „z druhej strany“.
Je však možné, že z minulosti, či už nášho osobného života, alebo
života našich priamych príbuzných, pretrvávajú isté duchovné putá, ktoré
sú dôsledkom nedovoleného „vstupu do duchovnej oblasti“, t.j. hriechov
proti prvému prikázaniu,
založených
na
mágii,
veštení a špiritizme. V tom
prípade je treba vykonať
riadne pokánie, tj. zriecť sa
týchto vplyvov aspoň pred
dvoma svedkami, preťať
tieto
duchovné
putá
obnovením krstnej viery (na
spôsob obnovy krstných
sľubov), vyspovedať sa
z týchto
hriechov
proti
prvému Božiemu prikázaniu
a navždy sa rozísť a viacej
už nekoketovať s týmto
„zadymeným duchovnom“.
V prípade, že sa jedná
o hriechy našich zosnulých
príbuzných, je dobré nechať
obetovať sv. omšu „za
preťatie vplyvu predkov“ na
náš život, ale za žiadnych
okolností nevchádzať do
priameho
kontaktu
s domnelými dušami zosnulých (nehovoriť s nimi akoby boli prítomní,
nemodliť sa „k nim“ ani „s nimi“).
V zdravej katolíckej tradícii sa hovorí, že je to väčšinou anjel strážny,
kto nám vnuká myšlienku modlitby za zosnulých, ale robí to jemne, sebe
vlastným nenapodobiteľným spôsobom, ktorý nijak nevyvoláva v našich
životoch nepokoj. On sám potom radostne oznamuje tej duši, za ktorú sme
sa modlili, že boli prinesené modlitby za jej skoré vykúpenie z očistca.

FARSKÉ OZNAMY :

minulú nedeľu sa v mimoriadnej zbierke na výzdobu nášho
chrámu vyzbieralo spolu 66 €, všetkým, ktorí ste prispeli opakovane
vyslovujem Pán Boh zaplať a vynahraď!,

sväté omše v budúcom týždni budú v našom chráme nasledovne
- v pondelok a v stredu o 18.00 hod.,

v piatok sa na našej pravidelnej BIBLICKEJ HODINE opäť
nestretneme, pretože v tom čase budem slúžiť svätú omšu v Chyžnom,
ale

v piatok o 19.15.hod bude v našom chráme ADORÁCIA za
mládež a ostatných farníkov, na toto stretnutie všetkých srdečne
pozývam

na budúcu sobotu, teda 29.6. je prikázaný sviatok apoštolov
Petra a Pavla, patrónov nášho chrámu, okrem toho, že budeme mať
odpustovú slávnosť pripomínam, že je povinnosťou každého kresťana
zúčastniť sa na svätej omši,

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

MYŠLIENKA NA ZÁVER

" Nie vy máte modelovať Boha, ale on má
modelovať vás. Ak ste teda vy dielom
Boha, čakajte na ruku umelca, ktorí robí
každú vec v pravom čase. "
" Božia nádhera je živý človek."
sv. Irenej


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

