OZNAMY
Farské oznamy

1. Predmanželská príprava snúbencov bude 11.2., 18.2., 25.2.2017
o 9.00 hod. v pastoračnom centre.
2. Sv. spoveď pred prvým piatkom bude v pondelok 30.1.2017
a v stredu 1.2.2017 od 16.00 hod. a v piatok 3.2.2017 od 15.00
do 16.30 hod..
3. Spovedanie chorých bude v stredu 1.2.2017 od 9.00 hod..
4. V sobotu 4.2.2017 o 17.00 hod. bude Večeradlo.
Obecné oznamy

1. V sobotu 28.1.2017 Vás pozývame ku spoločenskému pavilónu na
tradičnú obecnú zabíjačku, ktorá sa začne prípravou o 8.00 hod..
V doobedňajších hodinách sa môžu občania prísť pozrieť na
spracovanie mäsa a prípravu výrobkov. Hlavné jedlo a zabíjačkové
špeciality

sa

spoločenského

budú

podávať

pavilónu.

od 13.00

Zabávať

vás

hod.
bude

v priestoroch

Tóno

Molčan

s kolegom.
2. Dňa 11.2.2017 sa bude konať OBECNÝ PLES 2017. V programe
vystúpia spoločenské tance, zabávať vás bude hudobná skupina
GENERACIA, moderátorom bude Jožka Bryndza. Cena vstupenky
je 40,- € (pár), ktorú si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
3. Dňa 14.2.2017 v čase od 8.00 do 11.00 hod. v pamätnej izbe
Štefana Onderča sa uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou
NTS.
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Modlitba pútnika
Mohol som prejsť všetky cesty, krížom krážom všetky pohoria od východu až po
západ,
ak som nenašiel slobodu byť sám sebou, nikam som nedošiel.
Mohol som sa podeliť o všetok svoj majetok s ľuďmi iných národností a kultúr,
spriateliť sa s pútnikmi zo všetkých kútov sveta, či deliť sa o nocľah so svätými či
kráľmi,
ak nedokážem zajtra odpustiť môjmu susedovi, nikam som nedošiel.
Mohol som niesť svoj batoh od začiatku až po koniec a pomôcť každému pútnikovi,
ktorý potreboval povzbudenie, alebo prenechať lôžko tomu, čo prišiel po mne, vzdať
sa vody a nič za to nečakať,
ak po návrate domov k mojim povinnostiam nebudem schopný utvárať bratstvo, šíriť
radosť, pokoj a jednotu, nikam som nedošiel.
Mohol som mať každý deň dostatok jedla a vody, každý večer si vychutnať strechu
nad hlavou a sprchu, šťastne prekonať svoje zranenia,
ak som v tom všetkom nevidel Božiu lásku, nikam som nedošiel.
Mohol som vidieť všetky pamiatky a rozjímať pri najkrajších západoch slnka,
mohol som sa naučiť pozdravy vo všetkých jazykoch, ochutnať čistú vodu z každého
prameňa, ak som nespoznal, kto je tvorcom všetkej tej nekonečnej nádhery a pokoja,
nikam som nedošiel.
Ak od dnes nebudem kráčať po Tvojej ceste, ďalej hľadať a žiť podľa toho, čo som sa
naučil,
ak od dnes neuvidím v každom, či je to priateľ alebo nepriateľ, spoločníka na Púti,
ak od dnes neuznám Boha, Boha Ježiša Nazaretského ako svojho Pána vo svojom
živote,
nikam som nedošiel.
Šťastné kráčanie k cieľu na púti životom želá a vyprosuje duchovný otec Pavol.

Liturgický prehľad od 23.1.2017 do 29.1.2017
23.1. (po)

féria

Ražňany

25.1. (st)

Obrátenie
sv. Pavla,
apoštola

26.1. (št)

† Juraj, Karina
Za dar viery pre Máriu a Jána

18.00

Ražňany

Poďakovanie za 70 rokov
života Magdalény s prosbou
o BP pre jej rod.

18.00

sv. Timotej a Tít,
biskupi

Ražňany

† Alžbeta (1. výročie)
Z a BP pre Martu

8.00

27.1. (pia)

féria

Ražňany

Za zosnulých rod. Tulejovej
a Krištofíkovej
Z a BP pre rod. Tulejovú

18.00

28.1. (so)

sv. Tomáš
Akvinský, kňaz
a učiteľ Cirkvi

Ražňany

Z a BP pre Alenu

18.00

Ražňany

Poďakovanie za 40 rokov
spoločného života Jozefa
a Margity
Za veriacich

8.00

29.1. (ne)

Štvrtá nedeľa
v cezročnom
období

11.00

Lektori
23.1. (po)
25.1. (st)
27.1. (pia)
29.1. (ne)

Katarína Solárová
Karolína Telesnická
Katarína Kolková
Pavol Solár
Eva Semanová
Zuzana Karabinošová

Katarína Horňáková

Tomáš Solár
Daniel Balčák
Zuzana Polohová
Kamil Golodžej
Jozef Horňák

Obetné dary
29.1. (ne)

František Miškay
Magdaléne Kožušková

Upratovanie kostola
27.1. (pia)

č. d.: 353, 355, 356, 357

Ľudmila Miškayová
Mária Jusková

Liturgický prehľad od 30.1.2017 do 5.2.2017
30.1. (po)

féria

Ražňany

† Mária, Agnesa
Z a BP pre Jozefa a rodinu

18.00

1.2. (st)

féria

Ražňany

† Jozef
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.00

2.2. (št)

Obetovanie Pána

Ražňany

Na úmysel darcu

18.00

3.2. (pia)

sv. Blažej, biskup
a mučeník

Ražňany

Za žijúcich a zosnulých členov
ružencového bratstva

18.00

4.2. (so)

féria

Ražňany

5.2. (ne)

Piata nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Za zosnulých rod. Juskovej
a Solárovej
18.00
Z a BP pre rod. Juskovú
a Lukáčovú
Poďakovanie za 65 rokov života
Jozefa s prosbou o BP pre jeho
8.00
rod.
Za veriacich
11.00

Lektori
30.1. (po)
1.2. (st)
3.2. (pia)
5.2. (ne)

Anna Miščíková
Dorota Kolková
Katarína Tulejová
Valéria Pavuková
Dorota Kolková

Marcela Kováčová
Milan Eliáš

Mária Nagyová
Katarína Solárová
Tomáš Solár
Štefan Slaninka
Miloš Kolek

Obetné dary
5.2. (ne)

Vladimír Soľár
Andrej Slaninka

Upratovanie kostola
3.2. (pia)

č. d.: 358, 320, 321, 323

Monika Soľárová
Katarína Slaninková

