Rímskokatolícky farský úrad
JELŠAVA

Farský list c.23
nedeľa, 7.júl 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 14.nedeľu v Cezročnom období
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Jasaj Bohu, celá zem.

Prvé čítanie :
Hľa, obrátim k nemu pokoj ako rieku.
Kniha proroka Izaiáša – Iz 66, 10-14c

Druhé čítanie :
Na svojom tele nosím Ježišove znaky.
List Galaťanom – Gal 6, 14-18

Evanjelium :
Váš pokoj na ňom spočinie.
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 10, 1-12. 17-20

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
13.7.

sobota

Miesto

Čas

Úmysel svätej omše

Chyžné
Jelšava

17.00
18.00

na úmysel darcu
na úmysel darcu

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
8.7.
9.7.

pondelok
utorok

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Pondelok 14. týždňa v cezročnom období

V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj.
Svätých Augustína Zhao Rong, kňaza
a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár , Pane.
10.7.
11.7.

streda
štvrtok

Streda 14. týždňa v cezročnom období

Tvoje milosrdenstvo, Pane,nech je nad nami ako dúfame v teba.
Svätého Benedikta, opát, spolupatróna Európy
- sviatok

Pána chcem velebiť v každom čase.
12.7.

piatok

13.7.

sobota

14.7.

nedeľa

Piatok 14. týždňa v cezročnom období

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.
Svätého Henricha - spomienka

Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne.
15. nedeľa v Cezročnom období

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

MODLITBOVÁ REŤAZ
Dnes pokračujeme v našej farskej modlitbovej
aktivite, v ktorej sa každú dennú i nočnú hodinu striedame
v obetovaní svojej modlitby nielen na vlastný úmysel, ale
aj na úmysel člena našej farnosti. Ak ešte nie ste okom
v našej reťazi, príďte do sakristie, dozviete sa viac.

Prázdninové čítanie
Je to zrejme diagnóza tejto doby - náhlenie. Ohrozuje nás
všetkých, stále čosi nestíhame, cítime sa unavení a vyčerpaní. Často
sa nedokážeme zastaviť a v pokoji vnímať seba a svet okolo seba.
Ponúkam Vám jednu úvahu, ktorá môže byť príležitosťou k
zamysleniu a zastaveniu sa.
Keď som včera vystupoval z vlaku, predo mnou šla pomalým
tempom stará babka. Ponáhľal som sa a nevedel som ju predbehnúť.
Vytáčala ma do nepríčetna. Vtedy som sa zarazil a povedal som si:
"Kam sa ja vlastne ponáhľam?" Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že
som sa v duchu nahneval na babku, ktorá nemôže za svoju rýchlosť.
Celý život pracovala aby sa aj moja generácia mala dobre, možno veľa
vytrpela. Ale všetko trpezlivo zniesla. A ja som netrpezlivý a
malicherný.
A to všetko len preto, aby som bol o 10 minút skôr na internáte. Tých
pár minút aj tak premrhám na internete alebo pri telke. Alibisticky to
zhodím na dobu v ktorej žijeme. Všetci sa hrozne ponáhľame. A večer
zistíme, že sme zase toho veľa nestihli. Frustrovaní si ľahneme
a zaspíme spánkom nepokojných. Popri známych frázach "Ako sa máš?,
Ako žiješ?..." sa nám do slovnej zásoby vtesnalo "Strašne sa ponáhľam,
nemám čas!". Toľko toho máme na práci. Cez sms si vyznávame lásku,
komunikujeme cez internet a tvárou v tvár si nemáme čo povedať.
Trápia nás účty, kariéra. A popri tom už neostáva čas nazvyš.
V schránkach sa nám hromadia maily, lebo "nemáme čas odpísať", na
polici sa kopia knihy, lebo "nemáme čas čítať", nevieme ako vonia
príroda, lebo "nemáme čas k nej pričuchnúť". Takto a podobne si
zaneprázdnenosť racionalizujem aj ja. Ale dokedy to vydržíme? Stále
chceme viac stihnúť a darí sa nám menej. Možno venujeme priveľa času
veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Žijeme hrozne rýchlo, máme skoro
všetko a napriek tomu sa kopia nešťastní ľudia. Nevieme sa zastaviť a
uvedomiť si hodnotu vecí. Robíme veľa fotografií, ale už si ich ani
neprezeráme. Napálime ich na CD a tým to skončilo. Počítače máme
plné nahrávok, ale nemáme prehľad čo je to vlastne za hudbu.
Množstvo televíznych kanálov, ktoré dávajú naraz veci, ktoré chceme
vidieť a hneváme sa, že to nestíhame. Namiesto zábavy stres. Stále si
kontrolujeme mobil, či nám niekto nevolal. Vypnúť mobil? Veď
môžeme zmeškať dôležitý hovor! Prestávame si vážiť krásne veci, kvôli
ktorým sa oplatí žiť. Môj dedko má 83 rokov. V živote nebol
v zahraničí, nemá mobil, pozerá len dva televízne kanály a počúva
jednu stanicu na svojom starom tranzistore.
pokračovanie na strane 4

pokračovanie zo strany 3
A napriek tomu mi minule povedal, že prežil krásny život. Má
množstvo spomienok, ktoré mu vyvolávajú úsmev na tvári. Vie sa
tešiť z pekného dňa, z vône dreva, s ktorým celý život pracoval, so
svojich vnúčat, na ktoré je pyšný. Žil ťažký život ale vážil si ho. To
my dnes nevieme. A tak máme infarkty už v päťdesiatke, kopu
rakoviny a depresií. A možno by stačilo spomaliť. Tvrdenie, že sa to
nedá, neobstojí. Sú ľudia, ktorí to dokážu. Zamyslime sa, koľko času
venujeme nepodstatným veciam. Skúsme si vypnúť mobil.
Porozprávať sa a niečo si prečítať.
Snáď som si uvedomil môj rýchly život včas nato, aby som
spomalil. Kamarát má chalupu v Henclovej. Je to malá banícka
dedinka obkolesená horami. Nie je tam signál na mobil, v telke
jeden kanál (žiadna dilema a pozriete si aj to, čo by ste nikdy doma
nepozerali a začne sa vám to páčiť), obchod otvorený len v utorok a
štvrtok a jedna krčma s rozmermi 5x5 m. Ideálne miesto na
spomalenie. Asi tam zabehnem, aby som sa zbytočne nehneval na
starých pomalých ľudí, ktorí si vážia zbytok života a zbytočne sa
neponáhľajú za smrťou tak ako my!
zdroj : internet

FA RSKÉ OZNAMY :

v zbierke „Halier svätého Petra“, ktorá bola s sobotu počas našej
odpustovej slávnosti sa vyzbieralo celkom 65,54 €, všetkým darcom
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať a vynahraď!

Zajtra odchádzam na dovolenku, zastupuje ma p. farár z Liciniec
(0908 197 796), vrátim sa v piatok 19. Júla.

Sv. omše s nedeľnou platnosťou budú v sobotu 13. júla, 0 17.00
v Chyžnom a o 18.00 v Jelšave

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

