OZNAMY
Farské oznamy:

1. V utorok 15.9.2020 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
bude o 9.00 hod. Večeradlo.
2. Jesenné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu 16.9.,
18.9. a 19.9.2020. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
Sv. omšu s formulárom poďakovania za úrodu odslúžime
v piatok 18.9.2020 a slávnostnú sv. omšu s poďakovaním
za úrodu odslúžime v nedeľu 20.9.2020.
3. Pozývame Vás na duchovnú obnovu mužov – otcov, ktorá bude
v nedeľu 20.9.2020. Začne sa sv. omšou o 7.30 hod. v kostole v
Ražňanoch a pokračovať bude v pastoračnom centre. Duchovnou
obnovou bude sprevádzať náš rodák dp. Juraj Jurica. Prihlásiť
sa môžete do 17.9.2020 na t. č. 0905 552 889 u p. Kamila
Golodžeja. Duchovná a telesná strava je zabezpečená.
P.S.: Chlapi, bude super pánska jazda!
4. V nedeľu 20.9.2020 budeme mať zbierku na kostolné potreby.
5. V pondelok 21.9.2020 bude v kostole po sv. omši stretnutie
rodičov prvoprijímajúcich detí. Rodičia, prosím Vás, príďte
s deťmi aj na sv. omšu.
6. Spovedanie chorých bude v piatok 25.9.2020 od 7.00 hod.
so začiatkom na Pečovci.
7. V nedeľu 27.9.2020 o 16.00 hod. v pastoračnom centre bude
stretnutie rodín.
8. Prihlasovanie na birmovku pokračuje do konca septembra
v kostole po sv. omši.
Obecné oznamy:

1. Pozemkové spoločenstvo Ražňany ponúka na predaj drevo
(konarinu) po prebierke v lesnom poraste Bikoš. Cena pre členov
spoločenstva je 2,50 €, pre nečlenov 6 € za priestorový mᶾ. Drevo
je potrebné si prichystať. Bližšie informácie u p. Golodžeja alebo
u p. Juska Rudolfa.
2. Od 16.9. do 25.9.2020 budú po obci postupne porozmiestňované
veľkoobjemové kontajnery.
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Stala sa našou Matkou v najväčšej bolesti.
Po stáročia existuje úcta k bolestiam Panny Márie. Kresťanská zbožnosť
urobila súhrn siedmich týchto bolestí.
Tá prvá je už 40 dní po narodení Ježiša - je ňou proroctvo Simeona o meči,
ktorý prenikne jej srdce.
Druhá bolesť hovorí o úteku do Egypta pre záchranu Syna.
Treťou bolesťou sú tie tri dni úzkosti, keď Ježiš ako chlapec zostal v chráme.
Štvrtou bolesťou bolo, keď sa Panna Mária stretla s Ježišom počas cesty
na Kalváriu.
Piatou bolesťou Panny Márie je Ježišova smrť, vidieť Syna ukrižovaného,
obnaženého, ako umiera.
Šiestou bolesťou je skladanie Ježiša z kríža, mŕtveho; berie ho do náručia
tak, ako ho brala do rúk pred vyše tromi desiatkami rokov v Betleheme.
Siedmou bolesťou je ukladanie Ježiša do hrobu.
Takto kresťanská zbožnosť prechádza touto cestou Panny Márie sprevádzajúcej
Ježiša.
Panna Mária nikdy nežiadala niečo pre seba, vždy len pre druhých. V Káne,
keď sa prihovára Ježišovi, nehovorí pozerajte na mňa, ale urobte všetko, čo Vám
povie On.
Nasledovala Ježiša. Až po Kalváriu. A takto, ako na Matku, na ňu máme
myslieť, máme ju hľadať, modliť sa k nej. Je Matkou, ktorá prijíma všetkých,
dobrých i zlých, všetkých.
Prospeje nám zastaviť sa trochu a myslieť na ten žiaľ a bolesti Panny Márie.
Je našou Matkou. Ako ich niesla s plačom, ale statočne. Nebol to falošný plač,
bolo to čisté srdce zdrvené bolesťou. Povedzme Panne Márii: „Vďaka za to, že
si prijala stať sa Ježišovou Matkou, keď ti to v Nazarete povedal anjel a vďaka
za to, že si prijala stať sa našou Matkou, keď ti to z kríža povedal Ježiš.“

Liturgický prehľad od 14.9.2020 do 20.9.2020

14.9. (po)

Povýšenie
sv. kríža

Ražňany

Z a BP Martin s rodinou
† Juraj

15.9. (ut)

SEDEMBOLESTNÁ
PANNA MÁRIA

Ražňany

Z a BP Anton a Ľudmila
(45 rokov manželstva)
s rodinou

sv. Kornélius,
pápež
sv. Cyprián,
biskup
mučeníci

Ražňany

Z a BP bohuznáme rodiny
zosnulí rodiny Juskovej
a Solárovej

17.9. (št)

Školská sv. omša

Ražňany

18.9. (pia)

féria

Ražňany

Z a BP Magdaléna
† Štefan, Juraj, Helena, Michal,
Anna a Ján

féria

Ražňany

Z a BP Ľudmila, Jolana
a Ľudmila

Ražňany

Z a BP Martin a Anna
(50 rokov manželstva)
s rodinou

16.9. (st)

19.9. (so)

20.9. (ne)

sv. omša
s poďakovaním
za úrodu

18.30
10.00

18.30

8.00

Uzovský
Šalgov

9.00

Uzovské
Pekľany

7.30

18.30

18.30

7.30

Liturgický prehľad od 21.9.2020 do 27.9.2020

21.9. (po)

sv. Matúš,
apoštol
a evanjelista

Ražňany

22.9. (ut)

féria

Ražňany

23.9. (st)

sv. Páter Pio,
kňaz

Ražňany

24.9. (št)

Školská sv. omša

Ražňany

25.9. (pia)

féria

Ražňany

26.9. (so)

féria

Ražňany

Ražňany

27.9. (ne)

Dvadsiata šiesta
nedeľa
v cezročnom
období

† Margita, Karol, Štefan
a Anna
† Mária, Ján a Mária

18.30

7.00
Z a BP Peter s rodinou
zosnulí bohuznámej rodiny

18.30
8.00

Z a BP Pavol a Mária
(50 rokov manželstva)
Z a BP Justína s rod.
† Albert, Jozef a Mária
Z a BP rodina Karnišová,
Drábová a Bašistová
† Agnesa, Mária, Michal,
Mária, Alžbeta a Andrej
Z a BP Eva (70 rokov života)
s rodinou

Uzovský
Šalgov

10.30

Uzovské
Pekľany

9.00

18.30

18.30

7.30

