OZNAMY
Farské oznamy
1. V noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času
posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.
2. Od pondelka 1.4.2019 budú sv. omše o 18.30 hod.
3. Sv. spoveď pred prvým piatkom bude v pondelok a v stredu od 16.00 hod. do
sv. omše a v piatok od 16.00 hod. do 17.00 hod. Chorých budeme spovedať
v stredu 3.4.2019 od 9.00 hod.
4. V pôste sa budeme modliť krížovú cestu v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu
o 14.30 hod.
22.3. (piatok) Chorí
5.4. (piatok)
Seniori
24.3. (nedeľa) Otcovia
7.4. (nedeľa)
Učitelia
29.3. (piatok ) Mládež
12.4. (piatok)
Deti
31.3. (nedeľa) Rodiny
14.4. (nedeľa)
Manželia
5. V čase pôstu pozývame všetkých na zamyslenia o manželstve. Konať sa budú v
piatky 15., 22. a 29. 3. Začnú po večernej sv. omši v pastoračnom centre. Viesť
ich bude náš rodák Dp. Juraj Jurica.
Prvé zamyslenie (15.3.): Boh videl, že je to veľmi dobré
(Komplementárnosť muža a ženy. Otcovstvo, materstvo, rodičovstvo. Rodina
ako domáca Cirkev. Plodnosť v manželstve. Najlepšie víno prichádza na záver!).
Druhé zamyslenie (22.3.): Cirkevnoprávne situácie uzatvárania manželstva
(Čo znamená sobášiť sa v kostole? Kto sa môže cirkevne sobášiť? Môže sa
manželstvo uzatvárať kedykoľvek? Kto môže byť svedkom? Je tehotenstvo
dôvod na sobáš? Čo vtedy, ak jeden so snúbencov nie je katolík? Čo môže
brániť platnému sobášu?).
Tretie zamyslenie (29.3.): Keď v manželstve prídu krízy a problémy
(Problémy a skúšky v manželstve. Nevera, alkoholizmus, gamblérstvo ... Ako
na to reaguje Cirkev? Čo znamená manželská odluka? Môže byť manželstvo
uzavreté neplatne? Existuje „cirkevný rozvod“? Pomocná ruka Cirkvi.).
6. Aj tohto roku sa môžeme zapojiť do misijnej zbierky Tehlička, tentoraz pre
Indiu. Pokladničky sú v kostole. Pán Boh zaplať za štedrosť aj za modlitby na
tento úmysel.
Cirkevná základná škola sv. Demetra Ražňany Vás srdečne
pozýva na slávnostný ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO
ROČNÍKA, ktorý sa uskutoční dňa 1.4.2019 (pondelok) v čase
od 14:00 hod. do 17:30 hod. Ponuka školy: kvalifikované a
odborné vyučovanie, výučba anglického jazyka, školský klub
detí, školská knižnica, škola v prírode a množstvo ďalších aktivít. Je potrebné
priniesť si občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, poplatok 10,-€
za zošity a pracovné listy používané v prvom ročníku ZŠ.
Obecné oznamy:
1. Od 1.4. do 12.4.2019 budú po obci postupne rozmiestnené veľkoobjemové
kontajnery.
2. Od 3.4.2019 bude otvorené obecné kompostovisko v stredu od 14.00
do 17.00 hod., v sobotu od 12.00 do 16.00 hod.
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Niečo na zamyslenie ...
V koncentračnom tábore Dachau bol väzeň, ktorý spomínal
na toto kruté obdobie života.
„Trpel som preto, lebo som veriaci. Na vianočný vigílijný večer
v roku 1943 ma veliteľ zavolal do svojej kancelárie. Stál som
pred ním v roztrhaných väzenských šatách, špinavý a hrozne
hladný. On si sadol za stôl, ktorý bol sviatočne prestretý a na ňom vianočné jedlá. Zajedal
si s apetítom. Po zjedení jedného kúska vianočky sa ma ironicky opýtal: „Veríš ešte
v Boha?“ Odpovedal som: „Verím!“ S uštipačným úsmevom sa na mňa pozrel a povedal:
„Ak sa zriekneš svojej viery, tak si môžeš zobrať a dosýta sa najesť.“ Bolo to hrozné
pokušenie. Pozeral som na dlážku, aby ma oči nestiahli na dobroty stola. Nepodľahol som.
Stál som ako Lazár pred cynickým boháčom nemeckým veliteľom, ktorému priniesli na stôl
rozvoniavajúcu kávu. Jediac veliteľ povedal: „Tvoja žena je vynikajúca kuchárka.“
Nevedel som, čo to má znamenať, ale on pokračoval: „Dvakrát do mesiaca ti prináša
balíčky s koláčikmi, ktoré sú veľmi chutné. Vždy sa na ne teším.“ „Bože môj,“ pomyslel
som si zarazený, „moja žena so štyrmi deťmi hladujú, aby mi niečo mohli poslať, a to
všetko ten esesman zje!“ Satan ma pokúšal: „Nenáviď ho, skoč naň a zadus ho!“
Oponoval som mu. Poprosil som veliteľa, aby som aspoň z blízka mohol pozrieť na koláče,
ktoré piekla moja žena a deti s takou láskou, ale ten to nedovolil. Rehotal sa zo mňa
a všetky koláče hodil do koša. Modlil som sa: „Pane, neuveď ma do pokušenia!“ Potom
ma vyhodil von a mohol som ísť do baraku. Prežil som koncentrák. Vojna skončila.
Po desiatich rokoch som vypátral môjho veliteľa, hoci to nebolo ľahké, lebo mal iné
meno a bol ináč upravený. Nespoznal ma. Povedal som mu svoje číslo: 19531. V rozhovore
som sa opýtal aj na vigíliu Božieho narodenia v roku 1943. Dostal panický strach. „Prišli
ste sa mi pomstiť?“ „Nie,“ povedal som, vytiahol som koláče od svojej manželky a položil
na stôl. Poprosil som jeho ženu, aby nám urobila kávu. V úplnom mlčaní sme chlípali
z kávy a jedli koláče. Bývalému esesmanovi stekali po tvári slzy, až prešiel do hlasného
plaču a začal odprosovať. Stôl zbližuje aj nepriateľov. Bol som vyzlečený, oslobodený zo
svojho pokušenia zostať v nenávisti. Odchádzal som s pokojom na duši a nezašiel som ho
udať, lebo on sám bol pre seba najväčším trestom.“
Prežívame čas, v ktorom by každý z nás mal v tichom zamyslení vstúpiť do svojho
vnútra, popozerať po svojej minulosti a snažiť sa napraviť veci (ak sa ešte dajú), ktoré sme
prežili nesprávne. Lebo platí, že niekedy v živote najväčším trestom je človek sám pre
seba.
Požehnané dni pôstu vyprosuje a želá duchovný otec Pavol.

Liturgický prehľad od 18.3.2019 do 7.4.2019
18.3. (po)

féria

Ražňany

20.3. (st)

féria

Ražňany

21.3. (št)

féria

Ražňany

22.3. (pia)

féria

Ražňany

Za všetkých Jozefov
vo farnosti
† Jozef, Mária, Janka
Z a BP pre rod. Vojtkovú
† Matej, Juraj, Helena
Z a BP pre rod. Peregrinovú
† Žofia, Florián
† Katarína, Viktor, Anna,
Ondrej
† František, Ľudmila
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.00

18.00
18.00
8.00
18.00

23.3. (so)

féria

Ražňany

† Anna, Ján
Z a BP pre rod. Novákovú

24.3. (ne)

Tretia pôstna
nedeľa

Ražňany

Z a BP pre Ľudmilu a Františka

10.30

25.3. (po)

Zvestovanie
Pána

Ražňany

Z a BP pre Máriu, Petra a rod.
Tuptovú a Kozmovú

18.00

27.3. (st)

féria

Ražňany

† Ondrej, Jozef
Z a BP pre Magdalénu a Annu

18.00
8.00

18.00

28.3. (št)

féria

Ražňany

† Ján, Mária, Margita, Štefan,
Alžbeta
Z a BP pre bohuznámu rod.

29.3. (pia)

féria

Ražňany

Z a BP pre Andrejku a Annu
Za zosnulých rod. Skladanej,
Štieberovej a Pistrákovej

30.3. (so)

féria

Ražňany

† Juraj, Agnesa, Anton
Z a BP pre Máriu a jej rod.

18.00

31.3. (ne)

Štvrtá pôstna
nedeľa

Ražňany

Z a BP pre Pavla

9.00

1.4. (po)

féria

Ražňany

3.4. (st)

féria

Ražňany

4.4. (št)

féria

Ražňany

† Albert, Jozef, Mária
Z a BP pre Justínu a jej celú
rod.
† Žofia
† Karol, Margita, Štefan, Anna
† Vincent
† Michal, Ondrej, Judita,
Ondrej
Z a BP pre Magdalénu

18.30
18.30

8.00

5.4. (pia)

féria

Ražňany

6.4. (so)

féria

Ražňany

7.4. (ne)

Piata pôstna
nedeľa

Ražňany

Za žijúcich a zosnulých členov
ružencového bratstva
† Daniel, Lucia, Ján a ostatní
zosnulí rod. Eliášovej
Z a BP pre bohuznáme rod.
Poďakovanie za 40 r. života
Pavla s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.

18.30
18.30
10.30

Lektori
18.3. (po)
20.3. (st)
22.3. (pia)
24.3. (ne)
25.3. (po)
27.3. (st)
29.3. (pia)
31.3. (ne)
1.4. (po)
3.4. (st)
5.4. (pia)
7.4. (ne)

Karolína Telesnická
Zuzana Polohová
Natália Novická
Katarína Solárová Antónia Rokošná
Linda Perecárová
Mária Nagyová
Tomáš Solár
Zuzana Štefančíková

Daniela Floriánová

Katarína Solárová
Laura Hudáková
Michaela Kovaľová
Igor Repaský
Anna Balčáková

Katarína Solárová
Laura Hudáková
Michaela Kovaľová
Ján Solár
Katarína Kolková
Dorota Kolková
Karolína Telesnická
Martin Štefančík
Zuzana Polohová
Natália Novická
Ondrej Kolek
Gabriela Kišeľová

Obetné dary
24.3. (ne)
25.3. (po)
31.3. (ne)
7.4. (ne)

Miloš Kolek
Mária Galeštoková
František Smetanka
František Miškay

Dorota Kolková
Mária Jusková
Mária Smetanková
Ľudmila Miškayová

Upratovanie kostola
22.3. (pia)
29.3. (pia)
5.4. (pia)
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