
  

OZNAMY 
Farské oznamy 

1.  Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sväté prijímanie, 
 modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj 
v ľahkom hriechu) možno získať za nábožné uctenie si obrazu Božieho 
milosrdenstva v Nedeľu  Božieho milosrdenstva ( Modlitba Pána – Otče 

náš a Verím v Boha a pridá sa nábožný vzdych vzývajúci Božie 
milosrdenstvo napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti). 

2.  V nedeľu 8.4. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov                    
o 16.00 hod. v pastoračnom centre. 

3. V nedeľu 15.4.2018 bude zbierka na kostolné potreby. 
4. V týždni po tretej veľkonočnej nedeli (15.4.) sa začína týždeň modlitieb 

za duchovné povolania. 
5. Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľa Dobrého pastiera. Bude zbierka 

na seminár. 
6. V nedeľu 8.4.2018 bude popoludní o 14.00 hod. modlitba sv. ruženca, 

o 14.30 hod. - vyložená Oltárna sviatosť k poklone a o 15.00 hod. - 
Korunka  k Božiemu milosrdenstvu.  

7. Misijné hnutie pozýva všetkých 13.4.2018 na spoločné stretnutie, 

ktoré sa uskutoční v klube dôchodcov po sv. omši. 
8.  Pozývame veriacich dňa 5.5.2018 (sobota) na púť k Božiemu 

milosrdenstvu  v  Krakove – Lagiewnikách. Odchod autobusu je ráno 
o 2.30 hod. Poplatok je 15,- €. Prihlásiť sa môžete u p. Novotnej, t. č. 
0918313235 a u p. Tulejovej, t. č. 0904630000. Zoberte si aj stoličku. 
 

Obecné oznamy 

1.  Od 4. 4. 2018 je Obecné kompostovisko opäť otvorené. V stredu od 14.00 
hod. do 17.00 hod., v sobotu od 12.00 hod. do 16.00 hod. 

2.  Od 10.4.2018 budú postupne po obci rozmiestnené veľkoobjemové 
kontajnery. 

 
(Dokončenie z prvej strany) 

   Aký „kameň“ blokuje Tvoj život? Pomenuj ho a pokús sa ho zveriť Bohu 
v modlitbe. Ak chceš, môžeš si pár kameňov vyhľadať, napíš si na nich, čo na Tebe 
leží a čo Ti bráni v živote a potom ich odhoď do potoka alebo do jazera. Osláv 
vzkriesenie tým, že budeš s chuťou hádzať toľko kameňov, koľko budeš chcieť. 
Predstav si, že sa s každým kameňom rozplýva jedna bariéra - a potom skús voľne 
dýchať. Pocítiš široký vnútorný priestor, ktorý vznikne odhodením kameňov, ktoré Ti 
už nebránia žiť.   
Anzelm Grün: Tajomstvo veľkonočnej radosti, str.12-15    
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Kameň, ktorý bráni životu (Mt 28,2). 

 
   Kameň, ktorý uzatvára hrob, je symbolom blokov, ktoré nám bránia žiť. Mnohí 
poznajú pocit, že na nich leží akoby veľký kameň, nejaká ťažoba a nenechá ich žiť. 
Možno ide o balast minulosti, o mnohé zranenia a rany, ktoré nám znemožňujú vstať 
a ísť svojou cestou. Aj obavy nás môžu ochromovať. Niekedy nás ako kameň na srdci 
ťažia budúce udalosti: máme strach z nejakého rozhodnutia, skúšky, ťažkej operácie. 
Niekedy nás ťažia ako kameň ľudia: majú nad nami moc a v ich blízkosti nemôžeme 
voľne dýchať. Obmedzujú nás. Blokujú nás. Nechováme sa tak, akí v skutočnosti sme. 
Máme strach pred ich hlasným hrmotom, pred deštruktívnou mocou, ktorá z nich 
vychádza. Ako kameň prekážajú životu, ktorý by v nás chcel rozkvitnúť. 
   Vzkriesenie znamená, že z neba zostúpil anjel a odvalil kameň. Bremeno, ktoré nám 
bráni v živote, je odvalené. Zase môžeme voľne dýchať. Zrazu už ho necítime – na 
odvalený kameň si ako víťaz sadol anjel. Kameň sa stáva znamením víťazstva života 
nad smrťou. Možno sme sa doteraz snažili sami odvaliť kameň. Možno v mnohých 
rozhovoroch sme sa pokúšali oslobodiť od ťažoby kameňa, ale nebolo to k ničomu. 
Zrazu však vstupuje do nášho života anjel a my zasa cítime život. 
   Mnohí ľudia majú srdce z kameňa. Natoľko sa uzavreli citom, že ich srdce zatvrdlo 
na kameň. Sú chladní, stranou života. V príbehu o Lazárovi symbolizuje kameň na 
jeho hrobe absenciu vzťahov. Kto leží za kameňom, stratil väzby k ľuďom. Ak je 
vzťah pretrhnutý, dotyčný sa rozpadá, začína „páchnuť“ (Jn 11,39). Ježišova láska 
preniká aj kameň. Je tak silná, že aj skrze neho znova prebúdza priateľský vzťah 
k Lazárovi. Siaha až do hrobu. Ježiš ukazuje svoju lásku – plače a je vo vnútri 
pohnutý.  
   V príbehu o Lazárovi zasahuje Ježišova láska Lazárovo  mŕtve srdce a prebúdza ho 
k novému životu. V Ježišovom vzkriesení posiela veľká Otcova Láska anjela, aby 
odvalil kameň. Otcova láska preniká až do temnoty smrti, až do posmrtnej stuhlosti, 
až do rozkladu. Otcova Láska Syna prebúdza. Patrí ale aj nám. Otec pošle svojho 
anjela aj k nám, keď sa uzavrieme v hrobe svojho strachu a strnulosti. Jeho láska 
odvalí kameň, ktorý nás pevne drží v hrobe a prebudí nás k novému životu.  
                                                                                (Pokračovanie na štvrtej strane) 
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Liturgický prehľad od 9.4.2018 do 15.4.2018 

 
 

 

 

9.4. (po) 

 

 
 

Zvestovanie Pána 

 
 
 

Ražňany 

† Dušan 
† Karol, Margita, Štefan, 
Anna 
Poďakovanie za 70 r. života 
Agnesy s prosbou o Z a BP 
pre jej rod. 

 
 

18.30 

 

11.4. (st) 
 

sv. Stanislav, 

biskup a mučeník 

 
Ražňany 

 

Za zomrelých rod. Repaskej 
a Imrichovej 
Za zomrelých bohuznámej 
rod. 

 
18.30 

12.4. (št) féria Ražňany † František, Anna, Jana 
Z a BP pre rod. Solárovú 

18.30 

 

13.4. (pia) 
 

féria 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 83 r. života 
Jolany s prosbou o Z a BP  
pre jej rod. 

 
18.30 

 

14.4. (so) 
 

féria 

 
Ražňany 

† Jozef a ostatní zosnulí rod. 
Kollárovej a Ondrejovej 
Z a BP pre rod. Semanovú 

 
18.30 

 

 

15.4. (ne) 

 

 
 

Tretia veľkonočná 
nedeľa  

 
 

Ražňany  
 

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

 
8.00 

Za veriacich 11.00 

 

Lektori 
  9.4. (po) Anna Miščíková Zuzana Polohová 
11.4. (st) Natália Golodžejová Daniel Balčák 
13.4. (pia) Linda Perecárová Mária Nagyová 
15.4. (ne) Katarína Solárová Antónia Rokošná Ján Solár 

František Smetanka Ľudmila Petrová Adriana Repaská 
 

Obetné dary 
    9.4. (po) Vladimír Soľár Monika Soľárová 
  15.4. (ne) Ján Solár Katarína Solárová 

Andrej Slaninka Katarína Slaninková 
 

Upratovanie kostola 
13.4. (pia) č. d.: 189, 190, 191, 192 

 



  

Liturgický prehľad od 16.4.2018 do 22.4.2018 

 

  

16.4. (po) 
 

féria 

 
Ražňany 

  † Agnesa, Mária 
 Z a BP pre Jozefa a jeho rod. 

 
18.30 

 

  

18.4. (st) 
 

féria 

 
Ražňany 

 Z a BP pre Martina a Antóniu 
 Z a BP pre rod. Gaľovú 

 
18.30 

 

 

  

 

 

19.4. (št) 

 

 

 

 féria 

 
 
 

Ražňany 

 Za zosnulých rod. Bučkovej,   
 Juskovej, Nagyovej 
 Poďakovanie za 50 rokov   
 spoločného života Antona  
 a Emílie s prosbou o Z a BP             
 pre ich rod.  

 
 

8.00 

 

  

  20.4. (pia) 
 

féria 

 
Ražňany 

 † František, Emília 
 Z a BP pre rod. Zborayovú 

 
18.30 

 

  

21.4. (so) 
 

féria 

 
Ražňany 

 Poďakovanie za 70 rokov  
 bohuznámej sestry s prosbou  
 o Z a BP pre jej rod. 

 

18.30 

 

  

 

22.4. (ne) 

 

 
Štvrtá veľkonočná 

nedeľa alebo 
Nedeľa Dobrého 

pastiera 

 
 

Ražňany 

 Poďakovanie za 50 r. života 
 Jaroslava s prosbou o Z a BP            
 pre jeho rod. 

 
8.00 

 

  Za veriacich 
 

11.00  

 

Lektori 
16.4. (po) Katarína Kolková Dorota Kolková 
18.4. (st) Tomáš Solár Karolína Telesnická 
20.4. (pia) Anna Miščíková Katarína Solárová 
22.4. (ne) Matúš Soľár Andrej Slaninka Katarína Slaninková 

Mária Galeštoková Mária Slaninková Juraj Kochan 
 

Obetné dary 
22.4. (ne) 
 

Jozef Horňák Mária Horňáková 
Kamil Golodžej Mária Golodžejová 

 

Upratovanie kostola 

 
20.4. (pia)  č. d.: 193, 194, 195, 196 

 


