OZNAMY
Farské oznamy

1. V nedeľu 13.10.2019 o 16.00 hod. bude v pastoračnom centre stretnutie
rodín.
2. V nedeľu 13.10.2019 bude Zbierka na misie.
3. V nedeľu 20.10.2019 budeme mať našu pravidelnú mesačnú zbierku
na kostolné potreby.
4. V nedeľu 27.10.2019 budeme mať odpustovú slávnosť ku cti
sv. Demetra. Slávnostná odpustová sv. omša bude o 10.30 hod. V sobotu,
v deň spomienky na sv. Demetra bude sv. omša o 18.00 hod. Spovedanie
pred odpustom bude počas celého týždňa pred svätými omšami.
5. V utorok 15.10.2019 pôjdeme do Vyšnej Šebastovej k Ružencovej Panne
Márii. Odchod autobusu bude o 12.30 hod. z Ražnian. Môžete sa zapisovať
u pani Tulejovej.
6. V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času
posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.
7. Na stolíku sú sviečky za nenarodené deti. Poznáme ich z minulých rokov.
Môžeme si ich za jedno euro kúpiť. Zapálením sviečky počas dušičkovej
oktávy vzdáme úctu nenarodeným deťom a pripomenie nám to modlitbu
za tieto deti. Jedným eurom za každú sviečku podporíme organizácie, ktoré
za venujú ochrane ľudského života.
Obecné oznamy

1. V zmysle § 5 ods. 3 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce o verejnom
záujme v znení neskorších predpisov, Obec Ražňany vyhlasuje výberové
konanie na vymenovanie vedúcej školskej jedálne pri materskej škole
na 100 % pracovný úväzok – zastupovanie počas PN od 1.11.2019. Bližšie
informácie nájdete na internetovej stránke obce alebo na obecnom úrade.
2. Obecný úrad žiada občanov nehnuteľností, ktorých konáre ovocných
a okrasných stromov presahujú hranicu svojho oplotenia do obecného
chodníka, aby ich orezali alebo skrátili. Dôvodom žiadosti je odhŕňanie
obecných chodníkov v zimnom období. Zo skúsenosti v predchádzajúcom
zimnom období musel pracovník malotraktora tieto miesta obchádzať.
Zároveň Vás žiadame o umiestnenie smetných nádob a nádob na separovaný
odpad v zimnom období do svojich dvorov z dôvodu uvedeného v žiadosti. Za
pochopenie ďakujeme.
3. Pozývame všetkých starkých na kultúrne posedenie v nedeľu 20. októbra
2019 o 15.00 hod. do spoločenského pavilónu pri príležitosti mesiaca úcty
k starším.
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X 13.10., 20.10.2019

Modlitba Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019
Nebeský Otče,
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus,
vstal z mŕtvych,
odovzdal svojim učeníkom dôležité poslanie:
„Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“
Pripomínaš nám,
že mocou krstu
máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi
a nesieme za ňu zodpovednosť.
Daj nám dary Ducha Svätého,
aby sme s odvahou a rozhodnosťou
svedčili o evanjeliu.
Poslanie,
ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi,
nie je ešte zavŕšené,
preto ťa prosíme o nové myšlienky a účinné formy,
ako prinášať do dnešného sveta
život a svetlo.
Pomôž nám,
nech všetky národy zakúsia
spasiteľnú lásku a milosrdenstvo Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
Amen.
Pápež František

Liturgický prehľad od 14.10.2019 do 20.10.2019

14.10. (po)

féria

Ražňany

16.10. (st)

féria

Ražňany

18.10. (pia)

sv. Lukáš,
evanjelista

Ražňany

19.10. (so)

féria

Ražňany

20.10. (ne)

Dvadsiata
deviata nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
zosnulí rodiny Soľárovej
a Juskovej
† František, Agnesa

18.00

Z a BP bohuznáma rodina
† Regina, Tomáš a Ľudovít

8.00

Z a BP rodina Gaľová
a Angelovičová
† Ján a Vincent
Z a BP bohuznáma rodina
† Anton a zosnulí rodiny
Galeštokovej a Pavúrovej
Z a BP bohuznáma rodina
† Juraj, Margita, Peter, Agnesa
a Anton

18.00
18.00

10.30

Lektori
14.10. (po)
18.10. (pia)
20.10. (ne)

Simona Balčáková
Michaela Kovaľová
Veronika Juricová

Eva Novotná

Sofia Telesnická
Katarína Repaská
Vincent Novotný

Obetné dary
20.10. (ne)

Mária Galeštoková

Mária Jusková

Upratovanie kostola
18.10. (pia)

č. d.: 352, 355, 356, 357

Liturgický prehľad od 21.10.2019 do 27.10.2019

21.10. (po)

féria

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
zosnulí rodiny Ľubockej
a Adamkovej

18.00

23.10. (st)

féria

Ražňany

Z a BP rodina Zakutná
† Juraj

8.00

25.10. (pia)

féria

Ražňany

26.10. (so)

sv. Demeter

Ražňany

27.10. (ne)

Odpustová
slávnosť ku cti
sv. Demetra

Ražňany

Z a BP rodina Novotná
a Hudáková
† Stanislav, Margita, Ján, Anna
a Jozef
Z a BP rodina Michňáková
† Ján
† Karol, Zlatica a zosnulí
bohuznámej rodiny
Za našu farnosť

Ondrej Kolek
Tatiana Imrichová
Katarína Kolková

Mária Nagyová

Tomáš Solár
Ester Rácová
Dorota Kolková

Obetné dary
27.10. (ne)

František Miškay

Ľudmila Miškayová

Upratovanie kostola
25.10. (pia)

č. d.: 358, 320, 321, 323

18.00

10.30

Lektori
21.10. (po)
25.10. (pia)
27.10. (ne)

18.00

