OZNAMY
Farské oznamy

1. V sobotu 13.5.2017 o 17.30. hod. bude pobožnosť fatimskej
soboty.
2. V sobotu 20.5.2017 o 9.00 hod. bude prvá svätá spoveď detí.
Súčasne môžu pristúpiť k sviatosti zmierenia aj príbuzní týchto detí.
3. V nedeľu 21.5.2017 pri sv. omši o 11.00 hod. bude prvé sväté
prijímanie detí. Pozývame všetkých prežiť spolu s deťmi tento ich
veľký deň.
4. V nedeľu 21.5.2017 bude zbierka na kostolné potreby.
Obecné oznamy

1. Od 6.5.2017 bude obecné kompostovisko otvorené v sobotu
od 12.00 hod. do 16.00 hod.. a v stredu od 14.00 hod.
do 17.00 hod.
2. Zápis detí do MŠ v Ražňanoch na školský rok 2017/2018 sa
uskutoční od 9.5.2017 do 12.5.2017 v čase od 7.00 hod. do 16.30
hod.. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si
môžete vyzdvihnúť v budove materskej školy (trieda „Včielky“)
alebo stiahnuť z web stránky www.ms.raznany.sk.
3. V sobotu 13.5.2017 o 10.00 hod. pred obecným úradom sa
uskutoční zber papiera. Vykupujú netriedený papier neobsahujúci
kartóny a lepenku, knihy bez textilných a tvrdých obalov zviazaný
v balíkoch nie v krabiciach a igelitkách.

Pozývame všetky mamičky a babičky
v nedeľu 14.5.2017 o 15.00 hod.
do spoločenského pavilónu na kultúrne
posedenie pri príležitosti Dňa matiek.
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Zasvätenie farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Preblahoslavená Panna, Rodička Božia Mária, hoci sme hriešnymi, predsa pred
očami všemohúceho Boha a všetkého zástupu nebeského vrháme sa k Tvojim
nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju prímluvnicu
u Ježiša, tvojho Syna. Tebe zasväcujeme seba, svoje telo a svoju dušu so
všetkým, čo máme a čím vládneme. Panna Mária Fatimská, matka Cirkvi,
ochraňuj nášho pápeža Františka, nášho biskupa Bernarda, všetkých kňazov,
diakonov a všetok Boží ľud, aby sme sa čoraz väčšmi pripodobňovali tvojmu
Synovi, nášmu Spasiteľovi a boli šťastní, že sme synmi a dcérami Cirkvi, Božej
rodiny. Sedembolestná matka, patrónka našej vlasti, naši predkovia sa k tebe
vinuli v úzkostiach a bolestiach s veľkou dôverou a láskou. Neopúšťaj nás, chráň
nás a prihováraj sa za nás, aby sme žili vo svornosti a v pokoji.
Zhliadni svojím milostivým pohľadom i na našu farnosť Ražňany a pros za ňu
u svojho Syna.
Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa rodín, v ktorých
vychladla láska, ujmi sa mládeže, ktorá stratila chuť žiť. Ujmi sa starých, chorých
a sociálne biednych, aby sa dokázali boriť so svojimi ťažkosťami. Bohatým ukáž,
že najväčšou radosťou je radosť z toho, že sa dokážu podeliť s inými. Zhliadni na
nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet. Daj, aby všetci
veriaci Tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať evanjelium života
ľuďom našej doby. Matka milosrdenstva, opatruj nás všetkých, aby Kristov kríž
nebol zbytočný, aby človek nezišiel z cesty dobra a aby nestratil vedomie hriechu,
ale aby vzrastala jeho nádej v Boha.
Mária, znamenie bezpečnej nádeje a útechy pre putujúci Boží ľud, pomáhaj
nám, aby sme v tomto roku storočnice Fatimy pocítili ako naliehavé pozvanie
vrátiť sa do domu Otca a počuli tvoj materinský hlas: „Urobte, čo vám Kristus
povie“. Nech toto pocítia všetci kresťania, aby sa vrátili do plného spoločenstva
Cirkvi, aby bol jeden ovčinec a jeden pastier. Panna Mária Fatimská, Kráľovná
presvätého ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz
i vždycky i na veky vekov. Amen.

Liturgický prehľad od 8.5.2017 do 14.5.2017

féria

Ražňany

10.5. (st)

féria

Ražňany

11.5. (št)

Blahoslavená
Sára Salkaházi,
panna a
mučenica

8.5. (po)

Ražňany

Za zosnulých rod. Juskovej
a Solárovej
Poďakovanie za 40 r. života
Andrejky s prosbou o BP pre
jej rod.
† Milan
Z a BP pre rod. Kožárovú
† Ján, Anna, Pavol, Jozef
Z a BP pre bohuznáme rod.

18.30

18.30
8.00

12.5. (pia)

féria

Ražňany

† Vincent, Helena
Z a BP pre bohuznámu rod.

13.5. (so)

Blahoslavená
panna Mária
Fatimská

Ražňany

† Mária, Ján, Helena, Ján,
Pavol, Imrich
Z a BP pre rod. Tulejovú

18.30

Ražňany

Poďakovanie za 50 r. života
Marty s prosbou o BP pre jej
rod.
Za veriacich

8.00

14.5. (ne)

Piata
veľkonočná
nedeľa

18.30

11.00

Lektori
8.5. (po)
10.5. (st)
12.5. (pia)
14.5. (ne)

Katarína Kolková
Dorota Kolková
Katarína Tulejová
Andrej Slaninka

Katarína Slaninková

Daniela Floriánová

Martin Štefančík

Mária Nagyová
Katarína Solárová
Zuzana Polohová
Matúš Soľár
Zuzana Štefančíková

Obetné dary
14.5. (ne)

Miloš Kolek
Ján Solár

Upratovanie kostola
12.5. (pia)

č. d.: 278, 412, 279, 280

Dorota Kolková
Katarína Solárová

Liturgický prehľad od 15.5.2017 do 21.5.2017
† Anton, Justína, Ondrej
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.30

15.5. (po)

féria

Ražňany

17.5. (st)

féria

Ražňany

† Jozef, Veronika, Anna, Andrej 18.30
Z a BP pre Zuzku a jej rod.

18.5. (št)

féria

Ražňany

Z a BP pre rozdávateľov
sv. prijímania

féria

Ražňany

† Ján
Z a BP pre rod. Karnišovú

19.5. (pia)

21.5. (ne)

Ražňany

féria

20.5. (so)

Šiesta veľkonočná
nedeľa

Ražňany

8.00

18.30

† Rudolf (1. výročie)
Z a BP pre bohuznámu rod.
Na úmysel darcu

18.30

Za veriacich

11.00

8.00

Lektori
15.5. (po)
17.5. (st)
19.5. (pia)
21.5. (ne)

Anna Miščíková
Katarína Solárová
Katarína Kolková
Antónia Rokošná
Anna Balčáková

Ján Solár
Gabriela Kišeľová

Tomáš Solár
Karolína Telesnická
Tomáš Solár
František Smetanka
Igor Repaský

Obetné dary
21.5. (ne)

Jozef Horňák

Upratovanie kostola
19.5. (pia)

č. d.: 398, 281, 282, 365

Mária Horňáková

