OZNAMY
Farské oznamy

1. Od budúceho týždňa je zmenený čas začiatku večernej sv. omše
na 18.00 hod..
2. Sv. spoveď pred prvým piatkom bude v pondelok a v stredu
od 15.30 hod. a v piatok po vystavení Oltárnej sviatosti od 15.00
do 16.45. hod..
3. Mesiac október je mesiacom Ružencovej Panny Márie. Je
zbožným zvykom modlievať sa posv. ruženec či už v kostole, alebo
spolu celá rodina doma. Aj tento rok venujme čas tejto modlitbe.
V kostole sa začne modlitba sv. ruženca o 17.30 hod.. Vo štvrtok
sa budeme modliť pred rannou sv. omšou. Modliť sa budú:
Pondelok - muži
Piatok deti
Utorok Ružencové bratstvo
Sobota - mládež
Streda Misijné spoločenstvo
Nedeľa - rodiny
Štvrtok ženy
4. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo
nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa ustanovuje:
a) stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
b) k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
c) pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku.
5. V nedeľu 16.10.2016 bude pravidelná zbierka na kostolné
potreby.
Obecné oznamy

1. Od 7.10. do 24.10.2016 budú po obci rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery. Tieto kontajnery slúžia len
na objemový odpad z domácnosti, konáre a lístie patria
na kompostovisko.
2. Dňa 12.10.2016 v čase od 6.40 do 17.50 hod. bude prerušená
distribúcia elektriny od č. d. 18 po č. d. 79, č. d. 360, 361, 413,
415, 417, 407, 426, 385.
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Ó, Mária ružencová ...
Na začiatku októbra, ktorý je zasvätený Panne Márii Ružencovej, chcel
by som vás pozvať k zastaveniu sa pri tej, ktorá nám sprostredkovala
spásu.
Mária Ježiša prijala pre nás a pre nás ho aj vydala na kríž. Tiché „fiat“
(staň sa) pri vtelení v nazaretskej izbičke a tichý plač pri vykúpení na
Kalvárii boli k našej spáse.
Už Ignác z Antiochie stavia Evu a Máriu proti sebe. Toto porovnávanie otvára
hlboký pohľad na Máriu a na jej vplyv na našu spásu. Eva povedala „áno“ na slovo
hada, diabla, Mária „áno“ na slovo Božie. Eva prispela k záhube, Mária k záchrane
ľudstva.
Pri tomto prirovnaní mi napadá: Aj ja som pozvaný Bohom na svet ako Eva a Mária.
Aj ku mne Boh hovorí a mám na jeho slovo povedať svoje „áno“. Komu svojím
životom vravím „áno“? Dobru? Bohu? Pravde? Spravodlivosti? Milosrdenstvu? ...
Alebo sú to veci na pohľad vábivé, ktoré nám tu na tejto zemi síce chýbajú, ale sú
nepotrebné pre moje šťastie? Nepovedal som, alebo nevravím svoje „áno“ tomu, ktorý
je proti Bohu? Mária vedela povedať Bohu „áno“, lebo bola v duši čistá. Jej vzťah
k Bohu bol jednoduchý a nekomplikovaný. Brala Ho ako Toho, ktorý robí veľké veci
v jej živote. Mala k Nemu vzťah. Ona je tá, ktorá nás môže naučiť mať vzťah k Bohu.
A tomu vzťahu sa môžeme tiež naučiť cez modlitbu posvätného ruženca. Je to
modlitba, ktorá nás v dnešných časoch určite upokojí. Dá nám poznanie toho, čo Ježiš
a Mária urobili pre našu spásu.
Preto v prvých dňoch októbra vás chcem všetkých povzbudiť k modlitbe posv.
ruženca. Či už celé rodiny budete prichádzať na posv. ruženec do kostola, alebo sa ho
v rodine budete modliť spolu. /Najlepšie by bolo, keby modlitbu posv. ruženca viedol
otec rodiny./
Spoločnú rodinnú modlitbu nenahradí nič. Žiadne poúčanie. Žiaden krik. /Prečo sa
nemodlíš? Prečo nejdeš do kostola?/
Ja si pamätám spoločné októbrové pobožnosti v našej rodine, kde sme sa všetci
spoločne modlievali ruženec. Svetlo bolo zhasnuté a jediný zdroj svetla bol oheň
v peci, na ktorej boli otvorené dvierka. Sú to pre mňa nezabudnuteľné chvíle, hoci od
tej doby prešlo už viac ako päťdesiat rokov.
Veľa milosti pre náš pozemský život a tiež našu osobnú spásu môžeme získať počas
októbra cez modlitby posvätného ruženca.
Všetkým vám praje mnoho milosti z modlitby posv. ruženca duchovný otec Pavol

Liturgický prehľad od 3.10.2016 do 9.10.2016

3.10. (po)

féria

Ražňany

Za zosnulých rod. Solárovej
a Kundríkovej

5.10. (st)

féria

Ražňany

† Andrej, Alžbeta, Jozef
Poďakovanie za 30 r. života
Lenky

18.00

6.10. (št)

féria

Ražňany

† Za zosnulých rod.
Štofaníkovej a Palečkovej
Z a BP pre bohuznáme rodiny

8.00

7.10. (pia)

Ružencová
Panna Mária

Ražňany

Za zosnulých a žijúcich
členov ružencového bratstva

18.00

8.10. (so)

féria

Ražňany

† Marta
Z a BP pre rod. Mašľárovú

Ražňany

Poďakovanie za 65 r. života
Gabriely s prosbou o BP
pre jej rod.

8.00

9.10. (ne)

Dvadsiata ôsma
nedeľa
v cezročnom
období

Za veriacich

11.00

18.00

18.00

Lektori
3.10. (po)
5.10. (st)
7.10. (pia)
9.10. (ne)

Katarína Kolková
Gabriela Nagyová
Veronika Jusková
Zuzana Štefančíková

Igor Repaský

Daniela Floriánová
Anna Balčáková

Lucia Solárová
Katarína Tulejová
Mária Nagyová
Martin Štefančík
Gabriela Kišeľová

Obetné dary
9.10. (ne)

Jozef Horňák
Magdaléna Kožušková

Upratovanie kostola
7.10. (pia)

č. d.: 123, 124, 125, 126

Katarína Horňáková
Mária Jusková

Liturgický prehľad od 10.10.2016 do 16.10.2016

10.10. (po)

féria

Ražňany

† Vincent a ostatní zosnulí rod.
Soľárovej
Z a BP pre rod. Soľárovú

12.10. (st)

féria

Ražňany

Za zosnulých bohuznámej rod.

18.00

13.10. (št)

féria

Ražňany

8.00

14.10. (pia)

féria

Ražňany

† Margita, Juraj, Vincent, Jozef
Za zosnulých rod. Juskovej
a Soľárovej
Z a BP pre rod. Soľárovú

15.10. (so)

sv. Terézia
od Ježiša, panna
a učiteľka Cirkvi

16.10. (ne)

Ražňany

Dvadsiata deviata
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

18.00

18.00

† Metod
Z a BP pre rod. Popadičovú,
Juskovú, Olejníkovú

18.00

Poďakovanie za 60 r. života
Ľudmily s prosbou o BP
pre jej rod.

8.00

Poďakovanie za 60 rokov
spoločného života Jaroslava
a Márie s prosbou o BP pre ich
rod.

11.00

Lektori
10.10. (po)
12.10. (st)
14.10. (pia)
16.10. (ne)

Katarína Solárová
Anna Miščíková
Laura Hudáková
Mária Galeštoková
Kamila Golodžejová

Karolína Telesnická

Mária Slaninková
Mária Smetanková

Alica Hudáková
Adam Zboray
Pavol Pavuk
Katarína Karnišová

Obetné dary
16.10. (ne)

Vladimír Soľár
Jozef Horňák

Upratovanie kostola
14.10. (pia)

č. d.: 128, 129, 131, 135

Monika Soľárová
Mária Horňáková

