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Pán Boh zaplať za Váš dobrovoľný príspevok !
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Dnes slávime 19.nedeľu v Cezročnom období
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.

Prvé čítanie :
Keď si potrestal protivníkov, nás si povolal k sebe a oslávil.
Kniha Múdrosti – Múd 18, 6-9

Druhé čítanie :
List Hebrejom – Hebr 1, 1-2. 8-12

Evanjelium :
Aj vy buďte pripravený.
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 32-48

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
14.8.
15.8.
16.8.
18.8.

Miesto

Chyžné
Jelšava
Jelšava
Jelšava
nedeľa
Chyžné
streda
štvrtok
piatok

Čas

Úmysel svätej omše

18.00
18.00
18.00
09.30
11.00

za farníkov
na úmysel darcu
na úmysel darcu
za + Petra Smolíka
na úmysel darcu

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
12.8.

Liturgická udalosť a myšlienka dňa

pondelok

Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
- spomienka

Chváľ, Jeruzalem, Pán, oslavuj, Sion, svojho Boha.
13.8.

Svätých Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza,
mučeníkov - spomienka

utorok

Pán je vodcom svojho verného ľudu.
14.8.

Svätého Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza
a mučeníka – spomienka

streda

Nech je zvelebený Boh; on dal život mojej duši.
15.8.

štvrtok

Nanebovzatia Panny Márie
– prikázaný sviatok

Po tvojej pravici Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.
Svätého Štefana Uhorského – spomienka

16.8.

piatok

17.8.

sobota

18.8.

nedeľa

Lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Sobota 19. týždňa v Cezročnom období

Ty, pane, si moje jediné dobro.
20. nedeľa v Cezročnom období

Pane, príď mi čím skôr na pomoc.
zamyslenie ......

"Narodil si sa ako originál,
tak nezomieraj ako kópia."

Prázdninové čítanie
Profesor na univerzite položil študentom otázku : „Je všetko čo
existuje stvorené Bohom?“
Jeden zo študentov nesmelo odpovedal : „Áno je to stvorené
Bohom.“ „Stvoril Boh všetko?“ spýtal sa profesor. „Áno, pane!“
odpovedal študent.
Profesor sa teda spýtal: „Ak Boh stvoril všetko, to znamená že
Boh stvoril aj zlo, ktoré existuje. A vďaka tomuto princípu, naša činnosť
určuje nás samotných, Boh je zlo.“ Akonáhle to počul študent tak
stíchol. Profesor bol sám so sebou spokojný.
Zrazu zdvihol ruku iný študent : „Pán profesor môžem Vám
položiť otázku?“ „Samozrejme,“ povedal profesor. Študent sa postavil
a opäť sa spýtal : „Existuje chlad?“ „Čo je to za otázku, samozrejme že
áno, tebe nikdy nebolo chladno?“ Študenti sa zasmiali otázke
spolužiaka, ale ten pokračoval :„V skutočnosti pane chlad neexistuje, v
súlade so zákonmi fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla.
Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich energiu na základe
prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe
prítomnosti či vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku v ktorej
ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme
popísali to, čo cítime v neprítomnosti tepla.“
Študent pokračoval: „Pán profesor, existuje tma?“
„Samozrejme že existuje“ - odpovedal profesor.
„Znovu nemáte pravdu, tma tak isto neexistuje. V skutočnosti je
tma vďaka tomu, že je neprítomnosť svetla. Môžeme skúmať svetlo,
ale nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť, skúmať lúč za lúčom, ale tma sa
zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku, v ktorej ju môžeme merať.
Tma je iba pojem, ktorý si vytvorili ľudia aby pomenovali neprítomnosť
svetla.“
Následne po tom sa mladík spýtal : „Pane existuje zlo?“
Tentokrát profesor neiste odpovedal: „Samozrejme, vidíme to
každý deň, brutalita vo vzťahoch, medzi ľuďmi, trestné činy, násilie ,
všetko toto nie je nič iné ako prejav zla.“
Nato študent odpovedal: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba
neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti božskej
lásky v srdci človeka. Zlo prichádza vtedy ako keď prichádza tma, alebo
chlad - teda v neprítomnosti svetla a tepla a lásky.“
Profesor si sadol. Ten mladý študent sa volal Albert Einstein.

-

FARSKÉ OZNAMY :


Sväté omše v týždni budú vo štvrtok a v piatok o 18:00;

pripomínam, že vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatia
Panny Márie s povinnosťou účasti na slávení svätej omše;

ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na organizácii
včerajšieho vystúpenia spevokolu Chrysostomos z Vranova n/Topľou;

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

DUCHOVNÁ OBNOVA VO FARNOSTI
Máme prázdninovo - dovolenkové obdobie,
teda čas, kedy školáci vypínajú mozgové závity
a netrápia sa úlohami či novým učivom, čas počas
ktorého tí, čo majú prácu relaxujú a naberajú nové
sily.
Pre nás, veriacich, je to však aj čas, kedy by
sme sa mali postarať aj o našu dušu. Máme tu
dvojdňovú akciu, počas ktorej máme možnosť sa
zastaviť a opäť si oddýchnuť v rukách Otca, Učiteľa.
Určite každý z nás potrebuje „obnoviť“ svoj život,
prípadne ho znova nájsť či objaviť v novej krajšej a úprimnejšej
podobe s Bohom.
Pozývame všetkých na Duchovnú obnovu v našej farnosti, ktorá sa bude
konať 16.a 17.augusta (budúci piatok a sobotu) v priestoroch fary a kostola.
Začíname v piatok 16.8. o 08:30 hod. Končíme v sobotu večer.
Súčasťou programu sú prednášky, adorácia, sv. omša. Treba si priniesť Sv.
Písmo, zošit, písacie potreby a odvahu otvoriť sa Pánovej láske.

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

