OZNAMY
Farské oznamy

1. Pobožnosť za zosnulých bude na cintoríne
v utorok 1.11.2016
o 14.30 hod..
2. Úplné odpustky v prospech zosnulých:
a) Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, môže
získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
Tiež treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do
polnoci určeného dňa.
b)Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba
dušiam v očistci raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba
splniť aj vyššie uvedené podmienky. Jedna svätá spoveď stačí na všetky
odpustky.
3. V sobotu 5.11.2016 bude o 17.00 hod. Večeradlo.
4. Ak by ste mali záujem o púť do Izraela – Svätej zeme v termíne od
4.3. do 11.3.2017 (čas jarných prázdnin), môžete si pozrieť ponuku na
nástenke. Bližšie informácie u duchovného otca.
(Dokončenie z prvej strany)

So slzami v očiach sa spýtal Boha: „Nikdy mi nič nepatrilo, nikdy som nič
nevlastnil?“
„Ale áno, synu .... Každý okamih, ktorý si prežil, patril len tebe ...,“ odpovedal vážne
a rozhodne Boh.
Aj po tieto dni si potrebujeme uvedomiť, že život pozostáva z okamihov.
Z okamihov, ktoré patria len tebe. A záleží na tebe, ako ich využiješ. Teš sa z nich.
Vychutnávaj ich, ako to len dokážeš! Nech ti nič z toho, o čom si si myslel, že patrí
tebe, v tom nebráni.
Žiješ teraz!!! Ži tak, aby raz kufor tvojho života nebol pred Bohom prázdny.
O to pre všetkých Vás aj po tieto dni prosí
duchovný otec Pavol
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Čo je tvoje ...
Blíži sa čas, kedy pôjdeme k hrobom našich blízkych
zosnulých. Budeme stáť nad ich hrobmi a budeme
rozmýšľať nad ich životmi a nad tým, že nám chýbajú.
Možno si položíme aj otázku: Kde sú teraz? Určite
vyslovíme aspoň krátku modlitbu, položíme veniec
alebo kvety a pôjdeme ďalej za svojím.
No tento dušičkový čas by mal byť aj časom, keď sa každý z nás zastaví a zamyslí
sa nad sebou, nad svojím životom. Nad jeho smerovaním. Ale hlavne by sme sa mali
zamyslieť nad tým, čomu v živote prikladáme dôležitosť. Nech nám k uvažovaniu
poslúži aj nasledujúci príbeh.
Človek náhle zomrel. V okamihu smrti zazrel Boha, ako sa k nemu blíži s kufrom
v ruke.
„Synu, prišiel čas, musíme ísť“ ...,“ vraví Boh.
Človek sa spýtal: „Prečo tak skoro? Chcel som toho ešte toľko urobiť ... a zažiť.“
„Je mi ľúto, synu. Nadišiel čas ... musíš ísť!“
„Čo máš v tom kufri?“ Pýta sa človek.
„Všetko, čo ti patrilo, všetko, čo bolo tvoje,“ odpovedá Boh.
„Všetko, čo mi patrilo? Chceš povedať ... moje veci, šaty, peniaze?“
„Je mi ľúto, veci dennej potreby nepatrili nikdy tebe, tie patria našej zemi ...,“vraví
Boh.
„Tak ... moje spomienky?“
„Je mi ľúto synu, ale tie nepôjdu s tebou. Nikdy ti nepatrili. Tie patrili času.“
„Tak ... moje schopnosti ...!“
„Ani tie ti nepatrili. Tie patrili okolnostiam.“
„Potom ... priatelia, príbuzní?“
„Je mi ľúto synu, ani tí ti nepatria ... oni patrili k tvojej životnej ceste.“
„Ale manželka ... a deti ...?“
„Je mi ľúto synu, ani tí ti nepatria. Tí patrili tvojmu srdcu.“
„Teda moje telo?“
„Ani to ti nepatrilo, to patrilo prachu...“
„Tak ... moja duša?“
„Je mi ľúto synu, ale tvoja duša, tá ti tiež nikdy nepatrila ..., tá patrí MNE.“
Zúfalý človek vytrhol z Božej ruky kufor a otvoril ho .... Bol prázdny.
(Pokračovanie na štvrtej strane)

Liturgický prehľad od 31.10.2016 do 6.11.2016
31.10. (po)

féria

Ražňany

† Anton, Marián

18.00

1.11. (ut)

Všetkých svätých

Ražňany

Za veriacich

8.00

2.11. (st)

Spomienka na
všetkých verných
zosnulých

Ražňany

Za zosnulých

18.00

3.11. (št)

sv. Martin de
Porres, rehoľník

4.11. (pia)

sv. Karol
Boromejský,
biskup

5.11. (so)

sv. Imrich

6.11. (ne)

Tridsiata druhá
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Za zosnulých rod. Čorbovej,
Cervovej a Karabinošovej
Z a BP pre Alberta, Justínu
a ich rodinu
Za zosnulých a žijúcich
členov ružencového bratstva

18.00

Ražňany

Za zosnulých rod.
Štofaníkovej a Palečkovej

18.00

Ražňany

Z a BP pre bohuznámych
manželov
Za veriacich

Ražňany

8.00

8.00
11.00

Lektori
31.10. (po)
1.11. (ut)
2.11. (st)
4.11. (pia)
6.11. (ne)

Anna Miščíková
Kamil Golodžej
Laura Hudáková
Dorota Kolková
Štefan Slaninka
Miloš Kolek

Pavol Solár
Valéria Pavuková
Dorota Kolková

Alica Hudáková
Eva Semanová
Adam Zboray
Mirka Fecková
Marcela Kováčová
Milan Eliáš

Obetné dary
1.11. (ut)
6.11. (ne)

Miloš Kolek
Magdaléna Soľárová
Andrej Slaninka

Upratovanie kostola
4.11. (pia)

č. d.: 145, 367, 150, 313

Dorota Kolková
Mária Jusková
Katarína Slaninková

Liturgický prehľad od 7.11.2016 do 13.11.2016
7.11. (po)

féria

Ražňany

Za zosnulých bohuznámej rod.
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.00

8.11. (ut)

féria

Ražňany

Na úmysel darcu

18.00

9.11. (st)

Výročie posviacky
Lateránskej
baziliky

Ražňany

10.11. (št)

sv. Lev Veľký,
pápež a učiteľ
Cirkvi

Ražňany

11.11. (pia) sv. Martin z Tours,

Ražňany

biskup

12.11. (so)

sv. Jozafát, biskup
a mučeník

13.11. (ne)

Tridsiata tretia
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Ražňany

† Jozef (1. výročie), Mária,
Alžbeta, Andrej
Z a BP pre rod. Golodžejovú a
Tulejovú
† Jozef a zosnulí bohuznámej
rod.
Z a BP pre rod. Tulejovú
† Mária
† Ján, Mária, Ján, Alžbeta,
Mária
† Anton, Helena, Andrej,
Margita, Peter, Pavol
Z a BP pre bohuznáme rod.

18.00

8.00

18.00
18.00

Na úmysel darcu

8.00

Za veriacich

11.00

Lektori
7.11. (po)
9.11. (st)
11.11. (pia)
13.11. (ne)

Katarína Kolková
Gabriela Nagyová
Veronika Jusková
Katarína Slaninková
Jozef Horňák

Michal Soľár

Lucia Solárová
Mária Nagyová
Katarína Tulejová
Andrej Slaninka

Zuzana Karabinošová

Katarína Horňáková

Obetné dary
13.11. (ne)

Martin Tuleja
František Miškay

Upratovanie kostola
11.11. (pia)

č. d.: 425, 168, 170, 171

Jana Tulejová
Ľudmila Miškayová

