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Pán Boh zaplať za Váš dobrovoľný príspevok !
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Dnes slávime 20.nedeľu v Cezročnom období
Myšlienka na dnešný deň (zároveň responzórium) :
Pane, príď mi čím skôr na pomoc.

Prvé čítanie :
Zrodila si ma, muža sváru v celej krajine.
Kniha proroka Jeremiáša – Jer 38, 4-6. 8-10

Druhé čítanie :
Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou.
List Hebrejom – Hebr 12, 1-4

Evanjelium :
Neprišiel som darovať pokoj, ale rozdelenie.
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 12, 49-53

Bohoslužby vo farnosti na ďalší týždeň
Deň
20.8.
23.8.
25.8.

Miesto

Jelšava
Jelšava
Jelšava
nedeľa
Chyžné
utorok
piatok

Čas

Úmysel svätej omše

18.00
18.00
09.30
11.00

BP pre Marianku a Mariana
na úmysel darcu
za + Štefana
za + z rod. Mikulášovej

Liturgický kalendár na ďalší týždeň
Deň
19.8.

pondelok

20.8.

utorok

Liturgická udalosť a myšlienka dňa
Svätého Jána Eudes, kňaza - spomienka

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
Svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi
- spomienka

Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
21.8.

streda

22.8.

štvrtok

23.8.

piatok

24.8.

sobota

Svätého Pia X., pápeža, – spomienka

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje.
Panny Márie kráľovnej – spomienka

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Svätej Ruženy Limskej, panny – spomienka

Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život.
Svätého Bartolomeja, apoštola
– sviatok

Tvoji svätý, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva.
25.8.

nedeľa

21. nedeľa v Cezročnom období

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Keď sa Boh rozhnevá na svoj ľud, pošle mu ničomných kňazov a
biskupov.
Sv. Ján Eudes

Prázdninové čítanie
Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa je
spýtal:
„Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou príbeh
o mne?“
Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi
odvetila:
„Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, ktorou píšem je
však dôležitejšia ako slová. Bola by som rada, keby si aj ty bol ako ona,
keď vyrastieš.“
Chlapček sa zarazene zadíval na ceruzku, nevidel však na nej nič
zvláštne.
„Je to predsa úplne normálna ceruzka.“
„Všetko závisí od uhla pohľadu. Táto ceruzka má päť dobrých
vlastností, ktoré ti iste zaručia spokojný život, ak ich budeš mať aj ty.
Po prvé: Môžeš robiť veľké veci, nikdy však nezabúdaj, že
existuje Ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a on ťa vždy
povedie podľa svojej vôle.
Po druhé: Niekedy musím písanie
prerušiť a ceruzku zastrúhať. Ceruzka pri tom
veľmi trpí, napokon je však spokojná, lebo je opäť
ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť,
lebo bolesť nás robí lepšími.
Po tretie: Pri písaní ceruzkou môžeme
kedykoľvek použiť gumu a vygumovať, čo sme
napísali chybne. Nauč sa, že ak máme niečo
napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé,
práve naopak, môže to byť veľmi užitočné, aby
sme nevybočili z cesty spravodlivosti.
Po štvrté: Nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, ani
to, akú má farbu, dôležitá je tuha vo vnútri. Preto si vždy všímaj, čo sa
deje v tvojom vnútri.
A napokon, po piate: Ceruzka vždy po sebe zanechá stopu.
Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu a preto si
uvedomuj každý svoj krok.“
zdroj : internet

-



FARSKÉ OZNAMY :

sväté omše v týždni budú v utorok a v piatok o 18.00 h

Povzbudenie - podľa skutočnej udalosti
Stalo sa to vo Frankfurte.
Zomrel istý veľmi bohatý muž. Nemal žiadneho blízkeho príbuzného.
Všetci sa s napätím pýtali: „Kto len zdedí jeho milióny?“
Ten muž zanechal dva testamenty. Prvý mali otvoriť hneď po jeho smrti a
druhý až po pohrebe.
V prvom testamente bolo napísané: „Chcem byť pochovaný
o štvrtej hodine ráno.“ Toto čudácke želanie mu aj splnili. Za rakvou však kvôli
tomu išlo len päť trúchliacich. Potom otvorili druhý testament.
V ňom bolo: „Chcem, aby sa všetok môj majetok rovnomerne rozdelil medzi
tých, ktorí boli na mojom pohrebe.“ Títo piati priatelia mali šťastie.
Mohli by sme im takmer závidieť. No v zásade nemáme na to dôvod, lebo
my máme ešte väčšie šťastie. Ako to? Aj my sa aspoň každú nedeľu stretávame
kvôli podobnému testamentu. A to kvôli Ježišovmu, ktorý nám povedal: „Toto
robte na moju pamiatku.“ A vieme, že ten, kto prijíma Ježiša v podobe chleba či
vína, dedí s ním večný život.

Na zasmiatie
Na stôl v školskej jedálni položila jedna z rehoľných sestier veľkú nádobu
s nádhernými jablkami. Vedľa nádoby dala oznam: Zober si iba jedno.
Nezabudni, že Boh sa pozerá.
Na druhom konci stola bol tanier čerstvo upečených čokoládových
koláčov, ešte stále teplých, práve vytiahnutých z rúry. Pri ňom malý kúsok
papiera popísaný detskou rukou: Zober si koľko len chceš. Boh dáva pozor na
jablká.

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 :
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