
  

OZNAMY     

 

Farské oznamy 

1.  Kto sa pri ďakovnej pobožnosti na konci roka zúčastní na speve hymnu 
Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 

2.  Kto sa na začiatku roka zúčastní spevu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, 

získava za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
3.  Sv. spoveď chorých pred prvým piatkom bude v stredu 4.1.2017 od 9.00 

hod. 
4.  Požehnanie trojkráľovej vody bude na sviatok Zjavenia Pána 6.1.2017 

pri sv. omšiach. Doneste si nádobu na vodu, aby ste si ňou mohli požehnať 
svoje príbytky. 

5.  Ak má niekto nový  alebo zrekonštruovaný dom a chce, aby ho požehnal 

kňaz,  nahláste to, prosím, v sakristii . Na sviatok Zjavenia Pána 6.1.2017 
prídeme váš príbytok požehnať.  

6.  Dňa 31.12.2016 bude vyložená Oltárna sviatosť od 23.00 hod.. 
7. Dňa 2.1.2017 o 19.00 hod. budú v pastoračnom centre modlitby otcov. 

Chlapi, ste všetci pozvaní. 
8. V sobotu 7.1.2017 o 17.00 hod. bude Večeradlo.  
9.  Dňa 7.1.2017 v sobotu o 15.00 hod. bude stretnutie miništrantov. 

10. V mesiaci január sa môžu prihlásiť na predmanželskú prípravu 
u duchovného otca tí, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva. Stretnutia  
budú počas troch sobôt vo februári.      

Obecné oznamy 

1.  Dňa 31.12. pozývame všetkých k obecnému úradu na ukončenie starého 
a privítanie nového roka – SILVESTER 2016. 

2.  Žiadame čitateľov obecnej knižnice, aby do 31.12.2016 vrátili požičané 
knihy z dôvodu inventúry v knižnici. 

3.  Dňa 15.12.2016 bolo na obecnom zastupiteľstve schválené VZN č. 3/2016 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady účinné od 1.1.2017. Do VZN okrem iného bol doplnený 
bod, ktorý sa týka oslobodenia od dane a zníženia dane pre osoby 

staršie ako 65 rokov. Tieto osoby už nebudú musieť podávať žiadosť 
o zníženie dane, daň im bude znížená automaticky, ak k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia dosiahnu  vek 65 rokov. Čo sa týka oslobodenia 
poplatku za komunálne odpady,j naďalej je potrebné doručiť žiadosť do 
28. februára zdaňovacieho obdobia. 
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          N E Z A B U D N I M E  
   Hovorí sa, že na Vianoce sa otvárajú ľudské 
srdcia. Áno, je to tak. Čo to však znamená? Je to 
zvláštny čas, keď si dospelí prejavujú viac lásky, 
keď ju dávajú viac najavo, keď sa za ňu nehanbia. 
Je to aj veľká príležitosť na odpúšťanie 
a zmierenie všade tam, kde došlo k nejakému 

nedorozumeniu a horkosti. Vieme, že odpúšťať si máme dennodenne, avšak 
cez Vianoce má odpúšťanie a zmierenie svoj zvláštny význam.  
   Pomôžme teda nájsť pokoj a zmierenie tým, o ktorých vieme, že ho nemajú. 
Pomôžme ľuďom okolo seba získať istotu, že sú pre niekoho dôležití, vzácni, 
že aj ich má niekto rád. Priveďme ich k milujúcemu Bohu.  
   Pri všetkých predvianočných a vianočných starostiach i radostiach, pri svetle 
sviečok, bohato prestretom stole a radostnom lesku detských očí by sme 
nemali zabúdať, že na Vianoce oslavujú kresťania na celom svete narodenie 
Ježiša Krista. Pred viac ako dvetisíc rokmi vstúpilo do ľudských dejín niečo 
celkom zvláštne, vzácne a jedinečné  ako výzva celému ľudstvu. A tak aj naše 
tohtoročné Vianoce by mali byť niečím vzácnym, zvláštnym a jedinečným, 
hoci sa v našom živote opakujú už ktovie koľkokrát. Pokúsme sa ich teda také 
vytvoriť. 
 

Ježiš sa narodil pre teba – nech si ktokoľvek: 
starý alebo mladý, šťastný alebo nešťastný, úspešný alebo smoliar. 

Narodil sa pre teba a túži k tebe  prísť. 
Chce prísť, aby ti dal nádej, ktorá nezávisí od tvojich schopností, výhier či 

prehier. 
Chce prísť, aby ti otvoril cestu k bohatstvu, 

ktoré nezávisí od tvojich úspechov, ani od miery inflácie. 
V Ňom sa tvoj život naplní a dostane zmysel! 

Prináša ti odpustenie a slobodu. 
   Požehnaný vianočný čas  želá a vyprosuje každému  
                                                                            duchovný otec Pavol 
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Liturgický prehľad od 26.12.2016 do 1.1.2017 

 
 

 

 

26.12. (po) 

 

 

 
sv. Štefan, prvý 

mučeník 

 
 
 

Ražňany 

Poďakovanie za 40 rokov 
života Štefana s prosbou o BP 
pre jeho rod. 

 

8.00 

Poďakovanie za 70 rokov 
života Štefana s prosbou o BP 
pre jeho rod. 

 

11.00 

 

28.12. (st) 
 

sv. Neviniatka, 

mučeníci 

 
Ražňany 

† Mária, Ján, Tomáš, 
Magdaléna 
Z a BP pre rod. Nehilovú 

 

18.00 

 

29.12. (št) 
 

féria 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 30 rokov 
života Petra 

 

8.00 
 

30.12. (pia) 
Svätá rodina 

Ježiš, Mária a 

Jozef 

 
Ražňany 

† František 
Z a BP pre rod. Solárovú 

 

18.00 

 

31.12. (so) 
 

sv. Silvester I., 

pápež 

 
Ražňany 

 
Na úmysel darcu 

 

16.00 

 

1.1. (ne) 

 

 
Panny Márie 
Bohorodičky 

 
Ražňany  

 

Za veriacich 8.00 
Na úmysel darcu 15.00 

Lektori 

26.12. (po) Milan Eliáš Miloš Kolek Dorota Kolková 
Andrej Slaninka  Katarína Slaninková  Michal Soľár  

28.12. (st) Katarína Solárová Karolína Telesnická 
30.12. (pia) Zuzana Polohová Katarína Tulejová 
31.12. (so) Antónia Rokošná Ján Solár František Smetanka 
  1.1. (ne) Daniela Floriánová Martin Štefančík Zuzana Štefančíková 

Vojtech Horňák Anna Solárová Martin Kolek 
Obetné dary 

26.12. (ne) Martin Tuleja Jana Tulejová 
Magdaléna Kožušková Mária Jusková 

30.12. (pia) Vladimír Soľár Monika Soľárová 
31.12. (so) Andrej Slaninka Katarína Slaninková 
  1.1. (ne) Ján Solár Katarína Solárová 

Štefan Slaninka Magdaléna Slaninková 
Upratovanie kostola 

30.12. (pia) č. d.: 188, 189, 190, 191 

 

 



  

Liturgický prehľad od 2.1.2017 do 8.1.2017 

 

  

 

2.1. (po) 
 

 

sv. Bazil Veľký 

a Gregor 

Naziánsky, biskupi 

a učitelia Cirkvi 

 

 
 
 

Ražňany 

  
  
 † Margita, Štefan 
 Z a BP pre bohuznámu rod. 
 

 

 

18.00 

 

  

 

4.1. (st) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 

  
 † Margita, Juraj 
 Z a BP pre rod. Stachovú 

 

 

 

18.00 

 

  

6.1. (pia) 

 
Zjavenie Pána 

 
Ražňany 

   
  Za veriacich 
 

 

9.30 

 

 

  

7.1. (so) 
 

féria 

 
Ražňany 

   
 Za žijúcich a zosnulých členov   
 ružencového bratstva 
 

 

18.00 

 

  

8.1. (ne) 

 

 
 

Krst Krista Pána 

 
 

Ražňany 

 Z a BP pre Antóniu a jej rod. 8.00  

  Za veriacich 
 

11.00  

 

Lektori 

 

2.1. (po) Laura Hudáková Katarína Kolková 
4.1. (st) Anna Miščíková Katarína Solárová 
6.1. (pia) Mária Slaninková Pavol Pavuk Mária Galeštoková 
8.1. (ne) Anna Balčáková Gabriela Kišeľová Igor Repaský 

Ľudmila Petrová Adriana Repaská Marián Perecár Zuzana Karabinošová

 

Obetné dary 

 

6.1. (pia) Jozef Horňák Mária Horňáková 
8.1. (ne) Vincent Novotný Eva Novotná 

Miloš Kolek Dorota Kolková 
 

Upratovanie kostola 

7.1. (so) č. d.: 192, 193, 194, 195 ( o 8.00 hod.) 
 


