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Dnes slávime 13.nedeľu v Cezročnom období
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Ty, Pane, si jediné moje dobro.

Prvé čítanie :
Elizeus vstal a šiel za Eliášom.
Prvá kniha kráľov – 1 Kr 19, 16b. 19-21

Druhé čítanie :
Ste povolaní pre slobodu.
List Galaťanom – Gal 5, 1. 13-18

Evanjelium :
Rozhodol sa ísť do Jeruzalema. Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 51-62

Zamyslenie sa o. Mariána na dnešnú nedeľu
"Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a
zvestuj Božie kráľovstvo!"(Lk 9, 60).
V populárnych piesňach o láske sa zvykne veľa zveličovať.
Napríklad: "Daroval by som ti mesiac, keby bol môj." Alebo: "Budem
ťa milovať, kým všetky hviezdy nepopadajú z neba." Tiež: "Moja
láska je hlbšia než najhlbší oceán." Všetky tieto pestré vyjadrenia
však v sebe obsahujú niečo veľmi reálne. Aj keď sa na prvý pohľad
zdá, že ich hovoria ľudia zaslepení láskou, predsa chcú nimi vyjadriť,
že pre svojich milovaných urobia čokoľvek.
Toto Ježiš žiada aj od svojich učeníkov. Očakáva niečo oveľa
hlbšie než len zaslepenosť láskou. Chce, aby sme boli doňho
zaľúbení tak hlboko ako on do nás. Mladík, ktorý chce ísť najprv
domov a pochovať si otca, nerobí nič zlé. Ježiš mu len chcel ukázať,
že každý, kto zažíva radikálnu, vášnivú Božiu lásku, sa má stať
rovnako radikálnym aj vo svojich odpovediach a skutkoch - až tak,
že všetko ostatné sa mu stáva druhoradým.
Nepokladajme Ježiša, pri čítaní týchto riadkov, za hrubého a
náročného dozorcu, ktorý sa teší, keď nám môže zobrať to, čo nám je
drahé. Je skôr milovníkom, ktorý nám dvorí a ponúka niečo oveľa
žiaducejšie, než je čokoľvek iné na tejto zemi - seba samého. Ako aj
Boh povedal Izraelu: "Vtedy si ťa navždy zasnúbim... v
spravodlivosti a práve, v láske a milosrdenstve, zasnúbim si ťa vo
vernosti" (Oz 2, 22).
Tento deň je vhodný na premýšľanie o tom, ako hlboko ťa Boh
miluje. Zrejme ti nepošle kvety ani nekúpi diamantový prsteň, no
nesmierne ho teší, že ti môže darovať ešte lepšie a trvácejšie dary.
Zašiel predsa až tak ďaleko, že ti daroval svoj vlastný život - všetko
preto, aby mohol byť s tebou celú večnosť. Dnes si pri modlitbe
predstav, že Ježiš sedí vedľa teba. Vidíš v jeho očiach lásku a vieš, že
ťa nikdy neopustí. Má nádherné plány s tvojím životom. Ako by si ho
nemal chcieť nasledovať?
Pane, uchvacuje ma tvoja milosť a tvoje milosrdenstvo. Tvoja láska
prevyšuje všetky predstavy! Všetko ti odovzdávam, pretože tvoja
láska je lepšia než život!

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
3.7.
5.7.
7.7.

Miesto

Jelšava
Jelšava
Jelšava
nedeľa
Chyžné

streda
piatok

Čas

Úmysel svätej omše

18.00
18.00
09.30
11.00

za + Evku Uličnú
za zdravie a Božiu pomoc
za farníkov
na úmysel darcu

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
1.7.

pondelok

2.7.

utorok

3.7.

streda

4.7.

štvrtok

5.7.

piatok

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Pondelok 13. týždňa v cezročnom období

Milostivý a milosrdný je Pán.
Návšteva Panny Márie - sviatok

Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.
Svätého Tomáša – sviatok

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Svätej Alžbety Portugalskej - spomienka

Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
Svätých Cyrila a Metoda, slovanských
vierozvestov - slávnosť

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
6.7.

sobota

Svätej Márie Goretti, panny a mučenice spomienka

Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý.
7.7.

nedeľa

14. nedeľa v Cezročnom období

Jasaj Bohu celá zem.

 zasmejme sa 
- Všimol som si, že tvoj otec má opuchnuté líce. To od zubov?
- Nie, od modlitby.
- Ale netáraj...
- Netáram. Včera sme sa spolu celá rodina modlili Otčenáš a keď
sme prišli po "zbav nás zlého", otec sa pozrel na mamu a ona si to
všimla.

Zo života
našej Trojice
farnosti :
Sviatok Najsvätejšej
O čom je plagát na dverách kostola
Nechce sa mi príliš hrabať v pamäti, preto nenapíšem presne
v ktorom z prvých čísel sme vás informovali o dekanátnych stretnutiach
mládeže Rožňavskej diecézy, ktoré sú akousi národnou prípravou
mladých na Svetové dni mládeže 2013, ktoré sa budú konať za
prítomnosti pápeža Františka v ďalekom Rio de Janeiro v Brazílii.
V dňoch 5.-7. júla 2013 sa v Rožňave
uskutoční „Diecézne stretnutie mládeže
Rožňavskej diecézy.“
Organizátori
pozývajú
všetkých
mladých na toto stretnutie, na ktorom
„môžete zažiť novým spôsobom radosť
z Božej prítomnosti v spoločenstve
mnohých mladých ľudí.“ Súčasťou
programu budú sväté omše, modlitby
chvál, nočná adorácia, krížová cesta
s bohoslovcami,
koncert
mladých,
spoločenstvo,
prednášky,
možnosť
osobného
rozhovoru
z kňazmi,
opekačka, kultúrny program mladých,
exkurzia
v
biskupskom
sídle
a rožňavskej kalvárii a stretnutie
s otcom biskupom Vladimírom Filom. Na záverečnú slávnostnú svätú
omšu v nedeľu 7. júla o 10. hodine, ktorú bude celebrovať diecézny
biskup Mons. Vladimír Filo, sú samozrejme pozvaní všetci, teda nielen
mládežníci ale aj tí, skôr narodení. Ak vás, milá mládež, ponuka
oslovila, viac informácii a pokyny napríklad k ubytovaniu a k programu
trojdňového stretnutia nájdete na internetovej stránke biskupského
úradu: http://www.burv.sk

Letný režim vo vydávaní nášho Farského listu ( smajlíkový článoček)
Blíži sa čas dovoleniek a teda odpočinku od pracovných a iných
povinností  a keďže nás – tvorcov Farského listu nie je veľa (všakže
o. Marián ) dovoľujeme si vás, našich pravidelných čitateľov (a je vás
viac ako 30 ! – ďakujeme za priazeň ) poprosiť o zhovievavosť,
pretože v tomto odpočinkovom období bude Farský list o čosi
chudobnejší. Určite aj v „letnom vydaní“ nájdete základné informácie
o konaní sv. omší, liturgický prehľad týždňa, farské oznamy .... a možno
aj viac  .
jh

Príbeh s pointou
Bambus
V jednej nádhernej záhrade rástol vznešený bambus. Pán ho mal
radšej ako ostatné stromy. Rok čo rok bambus rástol a bol čoraz silnejší
a krajší. Bambus totiž dobre vedel, že Pán ho má rád a preto bol
šťastný.
Pán raz prišiel k svojmu obľúbenému stromu a povedal mu:
"Potrebujem ťa." Nádherný bambus pocítil, že prišla chvíľa, pre ktorú
bol stvorený a s veľkou radosťou povedal: "Pane, som pripravený. Urob
so mnou, čo chceš." Pánov hlas bol vážny: "Aby som ťa použil, musím ťa
vyrúbať." Bambus sa naľakal: "Vyrúbať, Pane? Mňa, najkrajší strom v
celej záhrade? Nie, prosím ťa, nie. Použi ma ako chceš, ale prosím ťa,
nevytínaj ma." "Môj drahý bambus," povedal Pán, "ak ťa nevytnem,
nemôžem ťa použiť."
Záhrada sa ponorila do hlbokého ticha. Aj vietor prestal viať.
Bambus pomaly sklonil svoju nádhernú korunu a zašepkal: "Pane, ak
ma nemôžeš použiť bez toho, aby sa ma vyrúbal, tak ma vytni."
"Môj drahý bambus," povedal znova Pán, "musím ťa nielen vyťať, ale
musím ti odrezať aj konáre s lístím." "Pane môj, zmiluj sa nado mnou.
Znič moju krásu, ale ponechaj mi konáre a listy." "Ak ťa neobrežem,
nemôžem ťa použiť."
Slnko si zakrylo tvár a zhrozený motýľ
odletel. Roztrasený bambus slabým hlasom
povedal: "Pane, obrež ma." "Môj drahý bambus,
musím ti urobiť ešte čosi viac. Musím ťa rozpoliť a
vytrhnúť ti srdce. Ak to neurobím, nemôžem ťa
použiť." Bambus sa sklonil až k zemi a zašepkal:
"Pane, rozpoľ ma a trhaj."
Tak Pán vyťal bambus, osekal mu konáre s lístím, rozsekol ho a
vybral mu srdce. Potom ho zaniesol k prameňu blízko polí, ktoré trpeli
suchom. Jemne napojil jeden koniec milovaného bambusu na prameň
a druhý naviedol na vyschnuté polia. Priezračná, chladná a čistá voda
začala tiecť bambusom na ryžové polia, ktoré priniesli bohatú úrodu.
Tak sa bambus stal Veľkým Požehnaním, hoci bol vyťatý a
zničený. Keď bol nádherným stromom, žil pre seba a obdivoval svoju
krásu. Keď ho vyrúbali, doráňali, znetvorili, stal sa kanálom, ktorým
Pán zavlažoval a zúrodňoval svoje kráľovstvo...
My tomu hovoríme "utrpenie", Boh tomu hovorí "potrebujem ťa."
zdroj : internet

zdroj : internet

Ako sa má zachovať kresťan ?

Pravdupovediac, keď som započul slovko „rejky“, myslel som si, že je
to skratka od reinkarnácie. A mýlil som sa. Otvoril som si wikipédiu a dočítal
som sa, že „rejki (v praxi často písané reiki) je tradičná japonská liečebná
metóda resp. spôsob relaxácie. Spočíva v uvoľnení zablokovanej „životnej
energie“ priložením rúk na 3 až 5 minút na (spravidla oslabené) miesto tela.
Ide o jednu z metód energetického liečenia, ktorá vychádza z východných
filozofií. Rejki (podobne ako iné metódy) predpokladá existenciu
energetických centier tela, tzv. čakier, a dráh - meridiánov. Ak sú čakry
vyrovnané a v meridiánoch prúdi energia bez prekážok, je človek zdravý a
vitálny.“ Preto sa o. Mariána opäť pýtam: Má kresťan veriť takému to
liečeniu, prúdeniu energií, čakrám atď? Ako sa má kresťan pri stretnutí sa
s rejky zachovať?
Reiki je v podstate zasvätenie sa satanovi. To sa deje v troch etapách.
Satan sa schováva za nevinný pojem a to univerzálna kozmická energia
reiki! Slovo reiki v preklade znamená kľúč a cesta. Reiki je skutočne kľúč k
otvoreniu sa démonom a je aj cesta, cesta odpadu od Pána Ježiša, cesta do
pekla!
Prvý stupeň - zasvätenie sa satanovi či tzv. energii reiki. Majster reiki, v
skutočnosti satanský majster, zasvätením otvára dušu démonom a démoni
imitujú uzdravovanie prikladaním rúk ich zasvätenca.
V druhom stupni - satanský majster robí znaky na rukách a na čele.
Zasvätenec (hoci si to neuvedomuje, ale už je služobník satanov) môže aj na
diaľku posielať na ľudí démonov. Už používa 3 magické znaky a tiež magické
slová k ovládaniu démonov. V tzv. arolo sú vedené už aj rozhovory s duchmi,
s démonmi, ktorí na seba berú podobu anjela svetla!
V treťom stupni - služobník satanov už nad sebou robí magické znaky,
aby bol chránený od vplyvu moci Pána Ježiša a Ducha svätého! To už je úplné
odpadnutie od Krista a úplné odovzdanie sa satanovi!
Istý kňaz svedčí, ako za ním na konferencii vo Zvolene prišiel jeden
reikista s prosbou požehnanie. Keď na neho vložil ruky, proti Ježišovej moci
sa postavila energia reiki- démoni, ktorí ovládali jeho myseľ a vôľu. Začal sa
vo veľkých bolestiach krútiť a neľudsky kričať. Vtedy z neho prehovoril
démon: "On je môj, ja z neho nevyjdem. On sa mi zasvätil. Na jeho rukách a
čele je moje znamenie! Ja sa ho nevzdám!" Bolo to niečo hrozné. Kňaz si
uvedomil, že každý, kto sa takto zasvätil satanovi, bude musieť v hodine smrti
počuť tieto slová: "Neodídem, on sa mi zasvätil. Na jeho rukách a čele sú
moje znamenia." (Kázeň, Litmanová 4.8.96)

Uvedomme si, že satan nikoho neuzdravuje, ale len presúva choroby. To
znamená, že kto bol zdanlivo uzdravený služobníkom satanovým, napr. z
bolesti ľadvín, neskôr ochorie a zomrie napr. na chorobu srdca!
Reikisti nám chodia do kostolov a ku sviatostiam, nie však preto, aby sa
modlili a stretli s Ježišom, ale prichádzajú si "dobíjať energiu". V chrámoch sa
koncentrujú podľa magických návodov na sakrálne predmety, ľudí i kňaza. K
svätému prijímaniu pristupujú len preto, aby z neho odčerpávali energiu pre
svoju magickú činnosť.
Asi 40-ročná žena absolvovala kurz Reiki so zasvätením. Čoskoro sa
dostavil zvláštny psychologický stav: začala sa celá triasť a pocítila silné
nutkanie k samovražde. Sama neskôr hovorí: „S hrôzou som zistila, že z tých
katolíkov, ktorí sú v kostole, mnohí boli na kurze Reiki. Prosím vás, varujte
tie slepé ovečky, keď sa vrhajú do záhuby!“
Niektoré otázky a odpovede tých, ktorí boli v Poľsku určení, aby
povedali jasné slovo k Reiki (Reiki - deszcz niebiańskiej energii?, Kraków
1997): Je azda možné zostať v Katolíckej Cirkvi a zároveň uzdravovať
metódou Reiki?: „Neexistuje!“.
O čo v Reiki v podstate ide?: „V Reiki ide predovšetkým o magicko špiritistický rituál, otváranie sa na pomoc démonov, s cieľom realizovania
antikresťanského plánu Moci. Situácia je analogická, ako v prípade TM
(Transcendentálna meditácia), kde zdrojom sily a podmienkou všetkých
nadrirodzených skutkov je vstupný akt idololatrie a volania duchov
(démonov) na pomoc... Reiki je okultný, magický a panteistický systém
otvárania tzv. čakier. Nie je neutrálny k náboženskej viere ako to tvrdia
propagátori.“ (s.88 a s.107; o. ThDr. Andrzej Posacki, SJ)
Je tzv. liečenie cez Reiki neutrálne?: „Pravdepodobne žiadna z
východných či okultných metód liečenia nie je sama o sebe „neutrálna“, aj
keby sa vedome a oficiálne dištancovala od svojich zakladateľov. Sú tak
preniknuté (okultným) metafyzickým základom z ktorého vychádzajú, že
každý element cvičenia je pevne zakotvený v (antikresťanskom) náboženskom
systéme (dnes New Age). Z tohoto systému tieto metódy liečenia
pochádzajú...(Reiki z budhizmu). (s. 23; P. ThDr. Andrzej Zwoliński, vedúci
katedry Katolíckej sociálnej náuky v Krakove)
Zhrnutím je heslo vypracované biskupom Zygmundom Pawłovskim:
„Reiki patrí do deštrukčných skupín, a teda antispoločenských a
antipedagogických. Reiki nemá nič spoločného s kresťanstvom...“ (Cirkev
a sekty v Poľsku)
Záver: Čo má robiť ten, čo sa už zasvätil? Treba sa vyspovedať a
zrieknuť sa tohoto ducha. A aby sa odstránili všetky negatívne účinky na dušu,
požiadať o modlitbu za oslobodenie.

Sobota 29.6.2013 – odpustová slávnosť
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy.

Prvé čítanie :
Teraz naozaj viem, že ma Pán vyslobodil z Herodesovej ruky.
Skutky apoštolov – Sk 12, 1-11

Druhé čítanie :
Už mám pripravený veniec spravodlivosti.
Druhý list Timotejovi – 2 Tim 4, 6-8. 17-18

Evanjelium :
Ty si Peter a tejto skale postavím svoju Cirkev.
Evanjelium podľa Matúša − Mt 16, 13-19

Čo je odpust ?
Odpust je slávnosť, kde si veriaci uvedomujú Božiu
blahosklonnosť k človeku. Pri oslave svätého patróna farnosti Cirkev z
pokladu milostí štedrejším priehrštím udeľuje duchovné dary pre
dobro veriacich.

Čriepky o našom chráme

Základný kameň súčasného kostola bol položený 24. septembra
1832 a dokončený bol 13. júna 1838.
Je zasvätený úcte apoštolov svätého Petra a Pavla.
Kostol bol postavený podľa projektu Ing. Fridricha Wiinscha.
Aby sa líšil od evanjelického kostola, z nariadenia samotného grófa
Koháryho bol stavaný v zvláštnom empirickobasilickom slohu vo
veľkých rozmeroch a s dvoma vežami kostola. Všetky tri oltáre,
kazateľnicu i spovednicu vyhotovil umelecký rezbár Brandl Anton
Norman v gréckom štýle V roku 1855 tieto cenné práce vysvätil biskup
István Kotlárčik. Pri malom oltári je obraz Klementíny z rodiny
bývalého patróna Koháryho, na ktorom sú zachytené deti Koháryovcov.
Chlapec je neskorší bulharský ex cár Ferdinand I., muránsky gróf.
Obraz nachádzajúci sa pri krstiteľnici je zo 17. storočia. Cennou
pamiatkou je aj večná lampa z roku 1763. Klasicistická krstiteľnica
pochádza pravdepodobne zo staršieho kostola, ktorý v roku 1829
zhorel.
Výmaľba
chrámu
je
od
Júliusa
Adama
z Rožňavy.

sv. PETER , apoštol
Sv. Šimon Peter sa narodil v Betsaide pri
Tiberiadskom jazere. Jeho otec sa volal Ján (Jonáš).
Spolu s ním a s bratom Ondrejom, tiež apoštolom,
boli pôvodne rybármi. Bol to Ondrej, ktorý doviedol
svojho brata Šimona k Ježišovi. Vtedy mu Ježiš dal
meno Kéfas, po grécky Petros, čo znamená skala.
sv. Peter sa spomedzi apoštolov najviac spomína v
evanjeliách. Podľa týchto opisov si môžeme dosť
presne poskladať jeho život, ale aj povahu. Peter sa vždy spomína ako
prvý v zozname apoštolov. Patril k dôverníkom Ježiša, spolu s Jánom
a Jakubom. Po vzkriesení to bol on, ktorý spolu s apoštolom Jánom
pribehli k hrobu, aby sa presvedčili, či je pravda to, čo im vyrozprávali
ženy. Sv. Ján apoštol spomína ešte jednu osobitnú príhodu, ktorá sa
stala po vzkriesení a je dôležitá vzhľadom na osobu Petra. Kristus sa ho
trikrát spýtal, či ho má rád. Peter zakaždým odpovedá „áno“. Ježiš mu
vtedy odpovedá tiež trikrát: „Pas moje ovce.“ Po nanebovstúpení má
Peter neodškriepiteľné prvenstvo medzi apoštolmi. Na jeho slovo
ustanovili ďalšieho apoštola namiesto zradcu Judáša, on začína prvý
hovoriť pri zoslaní Ducha Svätého. On sa spomína ako prvý, ktorý
urobil zázrak. Zomrel mučeníckou smrťou asi roku 64 v Ríme, podľa
tradície ho ukrižovali dolu hlavou na Vatikánskom pahorku.

sv. PAVOL , apoštol
Sv. Pavol sa narodil niekedy v rokoch 5-10 po
Kristovi v Tarze v Cilícii (južné Turecko)
v židovskej rodine, ktorá požívala práva rímskeho
občianstva. Rodičia mu dali dve mená: Šavol
a Pavol. Dostal vynikajúce vzdelanie, bol
dôsledným až fanatickým farizejom. Zahorel
nenávisťou proti novému učeniu, ktoré hlásal Ježiš
Kristus a jeho apoštoli. Bol pri kameňovaní
sv. Štefana. Potom si dokonca vymohol dovolenie na prenasledovanie
kresťanov aj v Damasku. No na ceste do tohto mesta sa mu zjavil sám
Ježiš Kristus. Na tri dni z toho oslepol, ale potom sa dal pokrstiť
a niekoľko dní nato už ohlasoval v synagógach Ježiša Krista
a rozprával o tom, čo sa mu prihodilo. Posledné roky jeho života sú
zahalené tajomstvom. Po odsúdení ho sťali mečom pravdepodobne na
mieste v blízkosti Ostijskej cesty. Toto miesto sa volá Tre Fontane
a dnes tam stojí kostol a kláštor trapistov. Podľa tradície ho pochovali
na cintoríne pri Ostijskej ceste na ľavom brehu rieky Tiber.

-

FARSKÉ OZNAMY :


sväté omše v budúcom týždni budú v našom chráme nasledovne
- v stredu a v piatok o 18.00 hod., je prvopiatkový týžden, pred sv.
omšou spovedám, je zároveň prvonedeľná zbierka

v piatok je slávnosť a národný sviatok sv. Cyrila a Metoda,
našich patrónov, po sv. omši sa stretneme na BIBLICKEJ HODINE

5.-7. 7. 2013 sa v Rožňave uskutoční Diecézne stretnutie
mládeže. Sobotňajšiu sv. omšu o 15:45 budem mať ja, nedeľnú pán
diecézny biskup Mons. Vladimír Filo 0 10:00h

MYŠLIENKA NA ZÁVER

Čo je teda podstatným obsahom
„cyrilo-metodského duchovného
dedičstva“, ako ho nazýva naša
ústava? Aký testament nám
zanechali naši dvaja apoštoli?
Je to predovšetkým dar
kresťanskej
viery
s
jej
vieroučným i mravoučným
obsahom.
Život Metoda zdôrazňuje: „Milosrdný Boh chce, aby každý človek
dosiahol spásu a prišiel k poznaniu pravdy.“ Živá viera je svetlom
pre životnú cestu: vierou nás Boh Otec „vzkriesením Ježiša Krista z
mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej“ (1 Pt 1, 3).
Kardinál Jozef Tomko

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

