OZNAMY

Farské oznamy

1. V sobotu 11.11.2017 o 10.30 hod. si sv. omšou, ktorú bude
celebrovať emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč,
pripomenieme 5. výročie konsekrácie kostola Všetkých svätých
v Uz. Pekľanoch. Pozývame Vás na túto slávnosť.
2. V nedeľu 12.11.2017 bude pravidelná zbierka na kostolné
potreby.
3. V nedeľu 19.11.2017 bude zbierka sv. Alžbety (na katedrálny
chrám sv. Alžbety v Košiciach).
4. Misijné hnutie ďakuje všetkým dobrodincom našej farnosti, ktorí
symbolickou kúpou srdiečka pomohli deťom v Afrike. Naša farnosť
prispela do zbierky sumou 534,40 €. Úprimné Pán Boh zaplať
všetkým.
5. Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) prichádza na scénu so
svojím najnovším projektom „GENEZIS. Príbeh o stvorení sveta
a o prvých ľuďoch“. Veľkolepo koncipovaný hudobno-tanečný
program, doplnený filmovou projekciou, vznikol na vybrané
biblické motívy z Prvej knihy Mojžišovej, Genezis v réžii Juraja
Nvotu. Tento projekt si môžete pozrieť 13.11.2017 v Košiciach.
Bližšie informácie nájdete na výveske.
Obecné oznamy

1. Dňa 15.11.2017 (streda) sa uskutoční odber krvi mobilnou
jednotkou NTS. Pozývame všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby
prišli do pamätnej izby Štefana Onderča v čase od 8.00 do 11.00
hod.. Študentom a zamestnaným, ktorí prídu darovať krv, bude
vystavené potvrdenie do školy a zamestnania. ,, Buď hrdinom a
zachráň život".,, Nikdy nevieš, kedy budeš potrebovať krv ty".
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Spoločenstvo svätých.
Žijeme v čase, keď mnohí z nás prichádzame na cintoríny a spomíname
i modlíme sa za tých, ktorí tu s nami žili v pozemskom živote a odišli do večnosti.
V liturgickom rozdelení času stojíme v Dušičkovej oktáve. Počas ôsmich dní
prichádzame na cintorín i do kostola, aby určenými úkonmi v posväcujúcej milosti
sme získavali odpustky pre svojich blízkych aj ostatných v očistci.
V Apoštolskom vyznaní viery vyznávame: „verím v spoločenstvo svätých“.
Samotné slovo spoločenstvo znamená - zoskupenie osôb na základe spoločných
cieľov a záujmov, spoločný život a tiež spojenectvo a slovo svätý je vynikajúci
cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, úplný, dokonalý, absolútny (Krátky slovník
slovenského jazyka, Bratislava 1987). Sv. Písmo v reči sv. Petra, sv. Pavla i ostatných
svätopiscov nazýva svätými tých, ktorí uverili v Ježiša a spojili sa s ním. Napríklad:
„Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.“ (Mt27,52);
„Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k svätým, čo bývali v Lydde.“ (Sk9,32);
„...veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia...“ (Sk26, 10)-Pavol; „Majte účasť na
potrebách svätých...“ (Rim12,13); „...poslúžiť svätým...“(Rim15,25); „...nejakú
zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme.“ (Rim15,26); „Ako vo všetkých
cirkvách u svätých...“(1Kor14,33).
Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že spoločenstvo svätých je účasť všetkých
členov cirkvi na svätých veciach – viere, sviatostiach. Rovnako nám dáva do
pozornosti, že je to spoločenstvo osôb, ktorí sú Kristovou milosťou spojení. Niektorí
putujeme na zemi. Tvoríme cirkev putujúcu. Iní zomreli, sú v očistci – očisťujú sa aj
pomocou našich modlitieb. Sú cirkvou trpiacou. Ďalší sú už v Božej sláve – sú
cirkvou oslávenou a orodujú za nás. Tak tvoríme jedno spoločenstvo v Kristovi.
V tomto spoločenstve si navzájom pomáhame. My, žijúci na zemi, pomáhame dušiam
v očistci, aby sa čím skôr dostali do neba. A duše oslávené v nebi nám vyprosujú
milosti, aby sme svoj pozemský život prežili čo najdokonalejšie a mohli sme byť
spasení.
Využime tento čas. Pomôžme dušiam v očistci. Veď aj toto je skutok lásky,
ktorým sa vinieme k Bohu. Prosme všetkých svätých, nech nám pomáhajú múdro
a v Božej láske prežiť čas putovania v slzavom údolí – tu na zemi. Aby nás Boh už
v tomto pozemskom živote zahŕňal svojou nekonečnou láskou a milosrdenstvom
a potom vo večnosti v plnej miere.
Peter Gostič

Liturgický prehľad od 6.11.2017 do 12.11.2017
6.11. (po)

féria

Ražňany

7.11. (ut)

féria

Ražňany

8.11. (st)

féria

Ražňany

9.11. (št)

Výročie posviacky
Lateránskej
baziliky

Ražňany

10.11. (pia)

sv. Lev Veľký,
pápež a učiteľ
Cirkvi

Ražňany

11.11. (so)

sv. Martin z Tours,
biskup

12.11. (ne)

Tridsiata druhá
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Ražňany

† František, Bartolomeja
Z a BP pre rod. Imrichovú
† Anton
Z a BP pre rod. Semanovú
† Emília a zosnulí rod.
Slaninkovej a Semanovej
Poďakovanie za 60 r. života
Jozefa s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.
† Pavol a zosnulí rod.
Imrichovej
Z a BP pre rod. Repaskú
Poďakovanie za 60 r. života
Antona s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.
† František, Agnesa
Z a BP pre Petra
Poďakovanie za 70 r. života
Eleny s prosbou o Z a BP pre
jej rod.
Za veriacich

18.00
18.00

18.00

8.00
18.00
18.00
8.00
11.00

Lektori
6.11. (po)
8.11. (st)
10.11. (pia)
12.11. (ne)

Linda Perecárová
Laura Hudáková
Katarína Solárová
Mária Smetanková
Anna Balčáková

Karolína Telesnická
Tomáš Solár
Zuzana Polohová
Katarína Karnišová Mária Golodžejová
Gabriela Kišeľová Igor Repaský

Obetné dary
12.11. (ne)

František Miškay
Magdaléna Kožušková

Upratovanie kostola
10.11. (pia)

č. d.: 69, 422, 73, 75

Ľudmila Miškayová
Mária Jusková

Liturgický prehľad od 13.11.2017 do 19.11.2017

13.11. (po)

féria

Ražňany

15.11. (st)

sv. Albert Veľký,
biskup a učiteľ
Cirkvi

Ražňany

† Anton a zosnulí rod.
Semanovej a Katriňákovej
Poďakovanie za 40 r. života
Martina s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.
† Ján, Cecília, Juraj
Z a BP pre rod. Solárovú

16.11. (št)

sv. Margita
Škótska

Ražňany

Na úmysel darcu

17.11. (pia)

sv. Alžbeta
Uhorská,
rehoľníčka

Ražňany

féria

Ražňany

† Danka, Jozef, Anna, Michal,
Anna
Z a BP pre rod. Rokošnú
Za zosnulých rodičov
Z a BP pre bohuznámu rod.

Ražňany

Poďakovanie za 75 r. života
Františka s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.

8.00

Za veriacich

11.00

18.11. (so)

19.11. (ne)

Tridsiata tretia
nedeľa
v cezročnom
období

18.00

18.00

8.00

18.00
18.00

Lektori
13.11. (po)
15.11. (st)
17.11. (pia)
19.11. (ne)

Katarína Tulejová
Anna Miščíková
Dorota Kolková
Pavol Solár
Veronika Juricová

Eva Semanová
Eva Novotná

Daniel Balčák
Mária Nagyová
Katarína Kolková
Kamil Golodžej
Vincent Novotný

Obetné dary
19.11. (ne)

Vladimír Soľár
Andrej Slaninka

Upratovanie kostola
17.11. (pia)

č. d.: 76, 67, 396, 79

Monika Soľárová
Katarína Slaninková

