OZNAMY
Farské oznamy

1. V piatok 16.12.2016 po sv. omši o 19.00 hod. pozývame chlapov, otcov
z celej farnosti na stretnutie otcov. Bude to stretnutie pri modlitbe
a uvažovaní o charaktere muža v dnešnej dobe. Všetci chlapi ste srdečne vítaní.
2. Od budúceho týždňa (19.12.2016) budú rorátne sv. omše o 6.00 hod.. Po sv.
omši pozývame deti na raňajky v pastoračnom centre.
3. Sv. spoveď pred Vianocami bude takto:
17.12. (sobota)
Ražňany
od 9.00 do 11.30 hod.
Sabinov
od 14.00 do 18.00 hod.
18.12. (nedeľa)
Sabinov
od 14.00 do 18.00 hod.
20.12. (utorok)
Uz. Šalgov
od 16.00 do 18.00 hod.
22.12. (štvrtok)
Uz. Pekľany
od 16.00 do 18.00 hod.
5. Ak chcete cez prijatie koledníkov Dobrej noviny pomôcť chudobným ľuďom
v Etiópii, zapíšte sa na papier, ktorý je vzadu na stolíku. Koledovanie bude
25.12.2016 popoludní.
6. V nedeľu 18.12.2016 bude zbierka na kostolné potreby.
7. V sobotu 24.12.2016 v čase od 9.00 hod. si budete môcť z kostola odniesť
do svojich príbytkov Betlehemské svetlo.
Obecné oznamy
1. Od pracovníkov obecného úradu ste si prevzali plastovú nádobu žltej farby
v objeme 240 l. Nádoba nahrádza plastové vrecia a je výhradne určená na
skladovanie plastov do doby vývozu, ktorý sa bude v roku 2017 vykonávať
v mesačných intervaloch. Nádoby zakúpila obec (350 ks) z časti poplatkov za
uloženie odpadu prijatých od Spoločnosti Šariš, ktorá prevádzkuje skládku
komunálneho odpadu v katastri našej obce. Plastová nádoba 240 l bude aj po
vašom prevzatí naďalej majetkom obce a vy ju dostávate do dlhodobého prenájmu
bezplatne. V prípade, že nebude nádoba využívaná na určený účel (zber plastov),
bude vám odobratá. Dôvodom tejto zmeny spôsobu zberu plastov je zintenzívnenie
vyzbieraného množstva a zvýšenie kultúry zberu. Nový zákon o odpadoch
sprísňuje podmienky triedenia odpadov, skládkovanie sa obmedzí a obec, ktorá
bude odpad separovať vo väčšom množstve, zaplatí aj nižší poplatok za 1 tonu
uloženého komunálneho odpadu na skládke. Veríme, že navrhnutý spôsob zberu
plastov vám napomôže a uľahčí túto komoditu skládkovať do doby vývozu a zvýši
množstvo separovaného odpadu, čo je cieľom tejto zmeny.
Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja,
v novom roku veľa šťastia, zdravia a úspechov
praje starosta obce a obecné zastupiteľstvo.
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Modlitby otcov
Už niekoľko rokov štatistiky konštatujú zvýšenú
rozvodovosť a čísla sú alarmujúce. Takmer každé druhé
uzavreté manželstvo sa končí rozvodom. Učitelia sa
sťažujú na žiakov, rodičia nezvládajú výchovu svojich
detí. Otcovia odchádzajú za prácou ďaleko od svojich rodín a po určitom čase sa
odcudzia svojim manželkám a deťom. Často nedokážu povedať dosť,
najdôležitejšie v mojom živote je moja rodina ... Rodiny sú v ohrození ...
Prečo je to tak? Príčin je veľa. Určite medzi hlavné príčiny patrí to, že otcovia
strácajú pravú identitu. Často sú len živiteľmi rodín. Otec – kňaz v rodine vedie
svoju manželku a deti k viere – to sa už stalo skôr len želaním v mnohých
rodinách. My ako otcovia vydávame falošný obraz o našom nebeskom Otcovi.
Veď náš otec nás stvoril na svoj obraz a my máme vydávať o Ňom svedectvo.
To všetko sa deje preto, že neplníme Božiu vôľu a tú neplníme, pretože ju
nepoznáme. Nepoznáme ju, pretože sa nemodlíme. Ako sa však modliť? Modlitba
je dar a milosť. Ale Pán vypočuje iba pokornú modlitbu, modlitbu skrúšeného
srdca. Nevypočuje modlitbu pyšného. Je teda ťažké si sadnúť a modliť sa.
Modlitby otcov, ku ktorým Vás pozývame, nie sú zázračnou pilulkou na
spomenuté problémy. Modlitby otcov však môžu byť začiatkom cesty otvorenia
sa pôsobeniu milostí, ktoré sme ako otcovia prijatím sviatosti manželstva získali.
Ježiš povedal: „Lebo kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi
nimi.“ Otcovia, využime túto príležitosť a začnime sa modliť, začnime hľadať
Božiu vôľu v našom každodennom živote, začnime prosiť nášho Pána za naše
manželky a za naše deti. Začnime prosiť, klopať a hľadať. Staňme sa skutočnými
otcami v našich rodinách, skutočnými a pravdivými mužmi na svojom mieste.
Toto všetko sa môže stať len vtedy, keď budeme hľadať Boha a jeho vôľu, keď si
nájdeme čas na Boha, keď ho budeme pozývať na naše stretnutia a keď aj sami
prídeme. Nepracujme do úmoru, ale nájdime si čas na Boha. Spoločná modlitba
skrúšených mužov sa Bohu určite zapáči a On sa nedá zahanbiť a pošle svoje
požehnanie otcom aj ich synom. Veď Ježiš povedal: „Hľadajte najprv nebeské
kráľovstvo a to ostatné dostanete navyše.“ Hľadajme teda Boha a jeho vôľu.
Potom si nájdeme aj milujúcu manželku, dobré deti, skutočných priateľov,
otvoríme si svoje srdce pre svojich rodičov a oni nájdu nás.
Ing. Andrej Ungvarský

Liturgický prehľad od 12.12.2016 do 18.12.2016
12.12. (po)
féria

Ražňany

† Tomáš (10. výr.),
Magdaléna, Helena, František
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.00

Za zosnulých rod.
Onderkovej a Solárovej
Z a BP pre rod. Onderkovú

18.00

14.12. (st)

sv. Ján z Kríža
kňaz a učiteľ
Cirkvi

Ražňany

15.12. (št)

féria

Ražňany

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

8.00

16.12. (pia)

féria

Ražňany

† Milan, Anna, Anton,
Andrej
Z a BP pre rod. Zborayovú

18.00

17.12. (so)

féria

Ražňany

† Pavol, Jozef, Peter, Jozef
Z a BP pre rod. Gaľovú

Ražňany

Poďakovanie za 75 rokov
života Agnesy s prosbou
o BP pre jej rod.

8.00

Za veriacich

11.00

18.12. (ne)

Štvrtá adventná
nedeľa

18.00

Lektori
12.12. (po)
14.12. (st)
16.12. (pia)
18.12. (ne)

Anna Miščíková
Dorota Kolková
Katarína Solárová
Eva Semanová
Kamil Golodžej
Mária Horňáková Zuzana Gubčíková

Mária Nagyová
Karolína Telesnická

Tomáš Solár
Pavol Solár
Jozef Horňák

Obetné dary
18.12. (ne)

František Smetanka
Miloš Kolek

Mária Smetanková
Dorota Kolková

Upratovanie kostola
17.12. (so)

č. d.: 184, 185, 186, 187 – po sv. spovedi o 12.00 hod.

Liturgický prehľad od 19.12.2016 do 25.12.2016
19.12. (po)

féria

Ražňany

†Andrej, Štefánia, Jozef, Tomáš

6.00

20.12. (ut)

féria

Ražňany

† Jozef, Mária a ostatní zosnulí
rod. Tulejovej

6.00

21.12. (st)

féria

Ražňany

22.12. (št)

féria

23.12. (pia)

24.12. (so)

† Štefan, Mária, Michal,
František
Z a BP pre rod. Juskovú a
Šimkovú

6.00

Ražňany

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

6.00

féria

Ražňany

Za novomanželov Malíkových

6.00

Polnočná

Ražňany

Na úmysel darcu

16.00

Na úmysel darcu

24.00

Poďakovanie za 50 rokov života
Petra

8.00

Za veriacich

11.00

Ražňany

25.12. (ne)

Narodenie Pána

Lektori
19.12. (po)
21.12. (st)
24.12. (so)
24.12. (so)
25.12. (ne)

Laura Hudáková
Dorota Kolková
Mária Nagyová
Ján Kožuško
Marcela Kováčová
Katarína Horňáková

Beáta Futejová
Štefan Slaninka
Jozef Horňák

Katarína Solárová
Anna Miščíková
Tomáš Solár
Barbora Rokošná
Valéria Pavuková
Zuzana Karabinošová

Obetné dary
24.12. (so)
25.12. (ne)

Magdaléna Soľárová
František Miškay
Martin Tuleja

Mária Jusková
Ľudmila Miškayová
Jana Tulejová

Zuzana

