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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 18.nedeľu v Cezročnom období
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

Prvé čítanie :
Čo bude mať človek zo všetkej svojej námahy ?
Kniha Kazateľ – Kaz 1,2; 2, 21-23

Druhé čítanie :
Hľadajte čo je hore, kde je Kristus.
List Kolosanom – Kol 3, 1-5. 9-11

Evanjelium :
A čo si nahonobil, či bude ?
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 13-21

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
5.8
6.8.
9.8.
11.8.

Miesto

Jelšava
Jelšava
Jelšava
Rákoš
nedeľa Jelšava
Chyžné
utorok
streda
piatok

Čas

Úmysel svätej omše

18.00
18.00
18.00
08.00
09.30
11.00

na úmysel darcu
na úmysel darcu
za + Ondreja a Veroniku
za farníkov
za Božiu pomoc pre Zuzanu
na úmysel darcu

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
5.8.

pondelok

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky
v Ríme - spomienka

Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
6.8.

7.8.

utorok

streda

Premenenie Pána - sviatok

Pánovu slávu uvidia všetky národy.
Svätých Sixta II, pápeža, a jeho spoločníkov,
mučeníkov,
Svätého Kajetána , kňaza – spomienka

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
8.8.

9.8.

štvrtok

piatok

Svätého Dominika, kňaza – spomienka

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si
srdcia.
Svätej Terézie Benedikty z kríža(Edity
Steinovej), panny a mučenice, spolupatrónky
Európy – sviatok

Pane, tí čo sejú v slzách, s jasotom budú žať..
10.8.

sobota

Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka
– sviatok

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.
11.8.

nedeľa

19. nedeľa v Cezročnom období

Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Prázdninové čítanie
Skupinka žien študovala knihu Malachiáša.
Keď študovali tretiu kapitolu, prišli k tretiemu veršu, v
ktorom sa píše: "Posadí sa ako tavič a čistič striebra..." Tento verš
bol pre ženy ako hlavolam a rozmýšľali, čo tieto slová vlastne
hovoria o Božom charaktere. A tak sa jedna z nich ponúkla, že niečo
zistí o procese čistenia striebra a na ďalšom stretnutí skupinky im o
tom porozpráva.
V ten týždeň táto žena zavolala
striebrotepcovi a dohodla si s ním
stretnutie, aby ho pozorovala pri práci.
Nepovedala mu nič o tom, prečo sa o
jeho prácu zaujíma, iba toľko, že ju
zaujíma proces čistenia striebra. Ako
tak striebrotepca pozorovala, videla,
ako držal kus striebra nad ohňom, aby
ho zohrial. Vysvetlil jej, že pri čistení
striebra ho treba držať uprostred ohňa,
tam, kde sú plamene najhorúcejšie,
aby sa všetka nečistota spálila.
Žena rozmýšľala o tom, že Boh nás takto drží v ohni, a potom
si spomenula na ten verš: "Posadí sa ako tavič a čistič striebra..."
A tak sa opýtala striebrotepca, či naozaj musí sedieť a držať to
striebro po celý čas, kým sa čistí.
Muž odpovedal: "Samozrejme. A nielen to. Musím ho držať a
nespustím z neho oči po celý čas, kým je v ohni. Keby som to
striebro nechal v plameňoch čo aj len o chvíľu dlhšie, ako treba,
zničilo by sa."
Dáma na chvíľu stíchla, a potom sa striebrotepca opýtala:
"A ako viete, kedy je to striebro už úplne čisté?"
On sa usmial a odpovedal:
"No, to je ľahké - predsa vtedy, keď sa v ňom vidím ako v
zrkadle."
Ak sa dnes cítiš ako uprostred ohňa,
pamätaj, že ťa drží Božia ruka.
On z teba nespúšťa oči. Nedovolí,
aby sa tvoj život zničil a bude ťa strážiť a
držať, až kým sa v tebe neuvidí.

-

FARSKÉ OZNAMY :


V utorok máme sviatok Premenenia Pána, na tento deň pripadá
aj naša štvrťročná farská poklona Najsvätejšej Sviatosti; bude vyložená
od 12.00 h do večernej sv. omše o 18.00, prosím, zapíšte sa tak, aby
sme mali obsadené všetky hodiny

V sobotu popoludní o 16.00 bude v našom chráme vyvrcholenie
Revúckych augustových koncertov: Vypočujeme si liturgické spevy
v staroslovienčine v podaní zboru Chrysostomos z Vranova nad Topľou

modlitbou o 20. 00 hod. pokračujeme v našej farskej
modlitebnej reťazi – týždennou modlitbou na vlastný aj spoločný
úmysel

sv. omše v týždni v utorok, stredu a piatok o 18.00

Povzbudenie - Ježiš ťa nikdy neopustí !
Keď sa cítiš opustený, spomeň si na mňa v Getsemanskej záhrade a vedz, že
JA som s tebou...
Keď padáš a nemáš síl vstať, spomeň si na moje pády a vedz, že JA
ti pomôžem vstať...
Keď sa topíš v mori problémov, vedz, že Ja kráčam po vode a vytiahnem Ťa z
nich...
Keď ťa kríž tlačí k zemi, vedz, že JA ho nesiem s tebou a posilňujem ťa...
Keď sa ti zdá, že tvoj život nemá zmysel, vedz, že JA mám s tebou plán
a potrebujem ťa...
Keď ťa znepokojujú starosti, zver ich mne a dôveruj mi, nezabúdaj, že JA
ti rozumiem a som všemohúci...
Keď ťa trápia tvoje chyby, zver ich môjmu milosrdenstvu a vedz, že JA
ti pomôžem zvíťaziť nad nimi...
Keď sa ti zdá, že ťa nik nemiluje, priviň sa k môjmu Srdcu a vedz, že JA ťa
veľmi milujem...

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

