OZNAMY
Farské oznamy

1. V piatok 9.11.2018 je štvrté výročie konsekrácie kostola sv. Imricha
v Uzovskom Šalgove. Sv. omša bude o 18.00 hod.
2. Stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú v tomto školskom roku
na prvé sv. prijímanie, bude v nedeľu 11.11.2018 o 15.00 hod.
v pastoračnom centre.
3. Dňa 11.11.2018 bude zbierka na misijné potreby organizovaná misijným
hnutím v Ražňanoch.
4. Misijné hnutie pri RKFU v Ražňanoch Vás pozýva na stretnutie v nedeľu
11.11.2018 o 14.45 hod. v pastoračnom centre.
5. V nedeľu 18.11.2018 bude zbierka na kostolné potreby.
6. Pozývame Vás na duchovnú obnovu mužov- otcov, ktorá bude v nedeľu
2.12.2018. Začne sa sv. omšou o 8.00 hod. v kostole v Ražňanoch
a pokračovať bude v pastoračnom centre. Duchovnou obnovou bude
sprevádzať don Tibor Haluška SDB. Prihlásiť sa môžete do 28.11.2018 na
t. č. 0905 552 889 u p. Kamila Golodžeja. Duchovná a telesná strava je
zabezpečená. P. S.: Chlapi, bude super pánska jazda!
(Dokončenie z prvej strany)

A teraz si predstavte, že ste stretli toho tajomného sprievodcu životom. Pozrite
sa mu do očí a pocítite jeho bezpodmienečnú lásku, silu, krásu. Ste úplne blízko
toho, ktorý tu bol pred vami, toho, ktorý chcel, aby ste tu dnes boli.
Tu si uvedomte, že je čas porozprávať sa so svojím tajomným sprievodcom
života. Túžite sa s ním porozprávať o všetkých dôležitých veciach. Pýtate sa ho:
AKÝ JE ZMYSEL MÔJHO ŽIVOTA? Váš tajomný sprievodca života vám
odpovedá a vy ho počúvate. Dlho počúvate a snažíte sa zapamätať si čo najviac
z toho, čo vám hovorí.
A nakoniec vám sprievodca povie, aby ste sa vydali na spiatočnú cestu v čase
a v priestore. Vy sa s ním rozlúčite a vraciate sa na spiatočnú cestu a nesiete si so
sebou vedomie účelu svojho života.
Zisťujete, že je ľahké vracať sa životom späť cez svoje narodenie, späť svojím
detstvom, základnou školou až do súčasnosti, do dnešného dňa, do tejto chvíle
v tejto miestnosti.
Ak ste mysľou v súčasnosti, zhlboka sa nadýchnite a otvorte oči. Výborne.
Skúste teraz plní dojmov z predchádzajúcej meditácie si predstaviť, že zajtra tu
už nebudete. Sformulujte svoj odkaz priateľom, myšlienku, alebo čo vás oslovilo
pri premietaní filmu vášho života.
Toto môže byť jedna z foriem každodennej modlitby, kde môžeme nájsť seba,
svoje miesto v živote, a hlavne svojho Boha, ktorý nás chcel a miluje nás
nekonečnou láskou.
Požehnané dni praje
duchovný otec Pavol
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Moja cesta životom
Bude to meditácia, preto sa na ňu pripravme:
- Zaujmime pohodlnú polohu, vystrime sa, oprime si chrbát.
- Uvoľnime sa, zavrime oči.
- Uvedomme si rytmus svojho dýchania.
Meditácia:
Budeme cestovať v čase nášho detstva a v skratke si pozrieme náš život.
Začíname dnešným dňom. Ako som vstal? Čo som dnes robil? Som s tým
spokojný? Nestihol som niečo dôležité? Čo pozitívne som dnes urobil?
Teraz môžem prejsť na minulý týždeň. Chcel by som, aby aj tento týždeň bol
taký, ako minulý? Čo by som vynechal, zmenil, zlepšil? Čo bolo dobré?
Prejdime si posledný mesiac. Oslovilo ma niečo v ňom? Zmenilo sa vo mne
niečo pozitívne? Čo sa mi najviac darilo?
Poďme hlbšie do minulosti. Ako som vyzrieval počas minulého roka? Aké
významné udalosti som prežil? Aké stretnutia, aké miesta vo mne zanechali
stopy? S kým som ho najčastejšie prežíval, kde všade som bol?
Snažme sa premietnuť svoj život, akoby ste pozerali film. Nezasahujte do
udalostí, len sa pozerajte.
Poďme na základnú školu. Ktoré udalosti z nej by sme chceli znova prežiť?
Ktorých ľudí by sme chceli stretnúť? Na ktoré miesta by sme sa chceli znova
vrátiť?
A už som pri detstve, keď sme sa hrávali doma. Aké bolo moje detstvo, čo
z neho by som doprial vlastným deťom?
Predstavme si, akí sme boli, keď sme boli bábätká zabalené v perinke, uložení
v kočíku /tu už musí pracovať fantázia/.
Pokúsme sa ísť do obdobia pred narodením, keď sme boli v tele našej mamky.
A napokon si skúsme predstaviť dobu pred naším počatím. A uvedomme si, že
niekto tu bol predtým, než sme sa počali – nazvime ho TAJOMNÝ
SPRIEVODCA ŽIVOTOM.
(Pokračovanie na štvrtej strane)

Liturgický prehľad od 5.11.2018 do 11.11.2018
5.11. (po)

féria

Ražňany

† Juraj a ostatní zosnulí rod.
Cicmanovej a Hudákovej
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.00

6.11. (ut)

féria

Ražňany

Na úmysel darcu

18.00

7.11. (st)

féria

Ražňany

8.11. (št)

féria

Ražňany

9.11. (pia)
10.11. (so)

11.11. (ne)

Výročie
posviacky
Lateránskej
baziliky
sv. Lev Veľký,
pápež a učiteľ
Cirkvi
Tridsiata druhá
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany
Ražňany

Ražňany

† Mária
Z a BP pre rod. Vaňovú
a Reišteterovú
Z a BP pre Jozefa a jeho rod.
† Danka
Z a BP pre rod. Galeštokovú
Bohoslužba slova s rozdávaním
Eucharistie

18.00

8.00
17.30

Za zosnulých rod. Tulejovej
Z a BP pre bohuznáme rod.

18.00

Za zosnulých rodičov
bohuznámej rod.
Z a BP pre bohuznámu rod.
Za padlých mužov v prvej
svetovej vojne

18.00

Za veriacich

10.30

8.00

Lektori
5.11. (po)
7.11. (st)
9.11. (pia)
11.11. (ne)

Karolína Telesnická
Zuzana Polohová
Natália Novická
Dorota Kolková
Miloš Kolek
František Smetanka
Marián Perecár

Katarína Solárová
Laura Hudáková
Michaela Kovaľová
Milan Eliáš
Ľudmila Petrová

Obetné dary
11.11. (ne)

František Miškay
František Smetanka

Ľudmila Miškayová
Mária Smetanková

Upratovanie kostola
9.11. (pia)

č. d.: 300, 410, 301, 302

Liturgický prehľad od 12.11.2018 do 18.11.2018
12.11. (po)

sv. Jozafát, biskup
a mučeník

Ražňany

14.11. (st)

féria

Ražňany

15.11. (št)

féria

Ražňany

16.11. (pia)

féria

Ražňany

17.11. (so)

sv. Alžbeta
Uhorská,
rehoľníčka

Ražňany

18.11. (ne)

Tridsiata tretia
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

† František, Agnesa, Anna, Ján,
František, Mária
† Štefan, Pavol, Jozef, Margita
† Albert, Mária, Jozef
Za duše v očistci aj za tie,
na ktoré si nik nespomína
† Vincent, Pavol
Poďakovanie za 85 r. života
Alžbety s prosbou o Z a BP
pre jej rod.
Poďakovanie za 70 r. života
Margity s prosbou o Z a BP
pre jej rod.
Poďakovanie za 40 r. života
Pavla s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.
† Helena, František, Tomáš,
Magdaléna
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.00
18.00

8.00

18.00

18.00

Poďakovanie za 50 rokov
spoločného života Jána a Mileny 8.00
s prosbou o Z a BP pre ich rod.
Za veriacich

10.30

Lektori
12.11. (po)
14.11. (st)
16.11. (pia)
18.11. (ne)

Linda Perecárová
Mária Nagyová
Tomáš Solár
Ján Solár
Martin Štefančík

Katarína Solárová
Zuzana Štefančíková

Katarína Kolková
Dorota Kolková
Karolína Telesnická
Antónia Rokošná
Daniela Floriánová

Obetné dary
18.11. (ne)

Martin Tuleja
Magdaléna Kožušková

Jana Tulejová
Mária Jusková

Upratovanie kostola
16.11. (pia)

č. d.: 303, 304, 305, 306

