
  

OZNAMY 
Farské oznamy 

1.  Pozývame mládež z celej farnosti, ktorí sa chcú zúčastniť celoslovenského 

stretnutia mladých s názvom P18 v Prešove v dňoch  26. – 29.7.2018,                
na organizačno - informačné stretnutie v pastoračnom centre v Ražňanoch 
v piatok 22.6.2018 o 19.30 hod.  

2.  Na budúcu nedeľu 24.6.2018 bude zbierka na dobročinné ciele sv. otca.  

3.  Od nedele 1. júla budú zmeny v časoch sv. omší. V Ražňanoch počas 
prázdnin bude v nedeľu iba jedna sv. omša. Sv. omše budú striedavo 
v jednotlivých kostoloch, a to v časoch:  
- prvá o 8.00 hod.,  

- druhá o 9.15 hod.,  

- tretia o 10.30 hod.   
4.  Odchod autobusu do Turzovky je v sobotu 23.6.2018 o 4.00 hod.           

zo strednej zastávky.   
5.  Animátori z Uzovského Šalgova v spolupráci so združením Domka, obcou 

a mladými z Ražnian si pre vás opäť pripravili pridedinský tábor. Tábor 
je určený deťom, ktoré do začiatku tábora dovŕšia šesť rokov, alebo ktoré v 
septembri nastupujú do 1. ročníka ZŠ, po v júni ukončený 4. ročník ZŠ. 
Bude sa konať v dňoch 20. - 24.8.2018 v Uzovskom Šalgove. Deťom bude 
vyplnený čas zhruba od 8.00 do 16.00 hod. Každý deň bude zabezpečená 
desiata, obed a olovrant. Náklady spojené s realizáciou tohto tábora 
predstavujú 6 eur na deň. Ak by ste mali záujem prihlásiť svoje dieťa na 
tento tábor, stačí vyplniť prihlášku a odovzdať ju do 29.7.2018 Barbore 
Pružinskej, č.d.171, tel. č. 0907 081 662.                                                                           

                                                                      

 Obecné oznamy 
1.  Dňa 22.06.2018 (piatok) sa uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou 

NTS. Pozývame všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby prišli do 
spoločenského pavilónu v čase od 8.00 do 11.00 hod. Študentom a 
zamestnaným, ktorí prídu darovať krv, bude vystavené potvrdenie do školy 
a zamestnania. Všetci ste vítaní.  
,, Buď hrdinom a zachráň život." 
,, Nikdy nevieš, kedy budeš potrebovať krv ty." 

2.  Dňa 29.6.2018 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny                       

od 7.30 hod. do 17.00 hod.: od č. d. 24 po č. d. 78; č. d. 361, 385, 417, 
407, 426, 440; od 11.00 hod. do 14.00 hod.: od č. d. 1 po č. d. 23; od č. d. 
35 po č. d. 39; od č. d. 260 po č. d. 31; od č. d. 361po č. d. 365; č. d. 318, 
398, 312, 404, 412, 415, 417, 426.     
IČO VYDAVATEĽA: 35 508 566, sídlo vydavateľa: Ražňany 238, 082 61 Ražňany 238 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Správni ľudia na správnom mieste 
      Ako inšpiráciu preto, aby sme našli svoju úlohu a svoje miesto v živote, si prosím, 

prečítajte starozákonnú knihu Ester. A táto úvaha nám môže pomôcť v hľadaní 

a nájdení svojej úlohy a svojho miesta v živote.  

     Ester vyhrala súťaž krásy, vydala sa za kráľa, žila v paláci, odhalila sprisahanie, 
ktoré malo vyhubiť izraelský ľud a zachránila ho. (Meditujme nad naším Bohom, ktorý 

osud celého národa vloží do rúk jednej mladej dievčiny. Prečo by sme to nemohli byť 

práve my, do rúk ktorých by Boh vložil záchranu aspoň našej rodiny, ak nie väčšieho 

spoločenstva?) Jej príbeh ukazuje, aké je dôležité byť na správnom mieste, 
ovplyvnený správnymi ľuďmi. Takže: 
1) To, kde si dnes, nie je náhoda. Mardochej, Esterin radca, ju vyzýval a zmenil jej 

život slovami: „...ktovie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si 
bola naporúdzi na takýto čas?“ Ester sa nechcela presadiť ako kráľovná, ale keď sa 
ňou stala, musela sa rozhodnúť medzi pohodlím a svojím povolaním.  
Je to voľba, ktorú robíme všetci. 
„Čo je mojím povolaním?“ pýtaš sa. Môže sa to týkať tvojej práce, tvojho 
manželstva, tvojich úloh ako rodiča, tvojich priateľstiev. Môže sa týkať tvojho 
susedstva na mieste, kde žiješ, alebo tvojich aktivít v Cirkvi. Jedna vec je istá: keď 
Boh povoláva, nadišiel „tvoj čas“. Sme pokúšaní si myslieť, že teraz len mútime 
vodu, čakajúc na iný čas a dôležitejšiu príležitosť. 

  Nie, nemáš si vyberať čas, Boh ho vyberá! 
2) Boh posiela mimoriadnych ľudí, aby nás viedli. Bez Mardocheja by Ester asi nikdy  

nepochopila svoje povolanie. A bez jeho pomoci by ho nikdy neuchopila.  
Kto je teda tvojím Mardochejom? Kto ťa dosť dobre pozná na to, aby ti 
pomohol objasniť tvoje povolanie? Kto ťa miluje dosť na to, aby ťa vyzval na 
návrat, keď zídeš z cesty, alebo ťa posilnil, keď to chceš vzdať a otočiť sa 
naspäť?  
Nikto z nás nie je zložením všetkých životných schopností, my všetci máme slepé 
miesta a slabosti. To je dôvod, prečo nám Boh posiela ľudí do nášho života a prečo 
ich potrebujeme! 

   Prajem každému z nás, aby nik z nás nežil bez poznania úlohy a poslania, ktoré nám 

určil sám Stvoriteľ. Požehnané dni, naplnené správnymi rozhodnutiami praje 

a vyprosuje                  

                                                                                            duchovný otec Pavol 

24, 25 

IX. 17.6.,24.6.2018     



  

Liturgický prehľad od 18.6.2018 do 24.6.2018 

 
 

18.6. (po) 
 

féria 

 
Ražňany 

† Pavol 
Z a BP pre rod. Repaskú 
 

 

18.30 

 
 

20.6. (st) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 
 

† Ján, Anna, Bartolomej, 
Margita, Anton, Marián 
† Jozef, Justína, Anton 
Z a BP pre rod. Vaňovú 

 

18.30 

 
21.6. (št) 

 

sv. Alojz Gonzága, 

rehoľník 

 
Ražňany 

† Vincent, František, Anna  
Z a BP pre Ľudmilu a brata 
Michaela 

 

8.00 

 
22.6. (pia) 

 

féria 

 
Ražňany 

† Ján, Mária, Ján 
Z a BP pre bohuznámu rod. 

 

18.30 

 
 
 

23.6. (so) 

 

 

 

féria 

 
 
 
 

Ražňany 

Sobáš so sv. omšou 15.30 

Poďakovanie za 40 rokov 
spoločného života Františka 
a Boženy s prosbou o Z a BP 
pre ich rod. 

 

18.30 

 
24.6. (ne) 

 

 

Narodenie           

sv. Jána Krstiteľa  

 
 

Ražňany  
 

Z a BP pre Šebastianu 8.00 

Za veriacich 11.00 

 

Lektori 

18.6. (po) Tomáš Solár Katarína Solárová 
20.6. (st) Anna Miščíková Zuzana Polohová 
22.6. (pia) Katarína Tulejová Laura Hudáková 
24.6. (ne) Katarína Karnišová Kamila Golodžejová Mária Smetanková 

Katarína Horňáková Jozef Horňák Zuzana Karabinošová 
 

Obetné dary 

24.6. (ne) František Miškay Ľudmila Miškayová 
Martin Tuleja Jana Tulejová 

 

Upratovanie kostola 

 

22.6. (pia) č. d.: 204, 205, 207, 212 

 

 



  

Liturgický prehľad od 25.6.2018 do 1.7.2018 

 

  
 

25.6. (po) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 

 † Žofia, Pavol, Vincent, Mária,   
 Veronika, Bartolomej 
 Poďakovanie za 73 r. života Jána 
 s prosbou o Z a BP pre jeho rod. 

 

18.30 

 

  
 

27.6. (st) 

 

 

sv. Ladislav 

 
Ražňany 

 † Mária Karnišová (1. výročie) 
 † Valent, Jozef, Žofia, Ján,   
 Alžbeta 
 Z a BP pre rod. Karnišovú 

 

18.30 

 

 

  
28.6. (št) 

 

sv. Irenej, biskup          

a mučeník 

 
Ražňany 

 † Vincent, Pavol 
 Z a BP pre bohuznámych   
 manželov 

8.00 

 

 

  
  29.6. (pia) 

 

sv. Peter a Pavol, 

apoštoli 

 
Ražňany 

 Záver školského roka 8.00  

 Za veriacich 18.30 

  
30.6. (so) 

 

féria 

 
Ražňany 

 † Jozef, Mária, Pavol 
 Z a BP pre bohuznámu rod. 

 
18.30 

 

  
1.7. (ne) 

 

 

Trinásta nedeľa 

v cezročnom 

období  

 
 

Ražňany 

 Poďakovanie za 40 r. života   
 Petra s prosbou o Z a BP pre jeho  
 rod. 

 

9.15 
 

  

 

Lektori 

25.6. (po) Linda Perecárová Daniel Balčák 
27.6. (st) Mária Nagyová Natália Novická 
29.6. (pia) Eva Semanová Kamil Golodžej Pavol Solár 
  1.7. (ne) Mária Horňáková Zuzana Gubčíková Jozef Horňák 

 

Obetné dary 

 

29.6. (pia) Magdaléna Kožušková Mária Jusková 

 1.7. (ne) Ján Solár Katarína Solárová 

 

Upratovanie kostola 

 

30.6. (so) o 8.00 hod. č. d.: 214, 216, 219, 222 

 


