
  

OZNAMY   

  

Farské oznamy 

1.  Na sviatok Božského Srdca Ježišovho (23.6.) bude odprosujúca pobožnosť. 
Kto sa v tento deň zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže   
za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Sv. omšu o 18.30 hod. 
bude slúžiť rodák dp. František Mašľár. Bude pri nej ďakovať za 60 
rokov kňazstva. Na túto sv. omšu  pozývame všetkých, aby sme spolu 
poďakovali za dar kňazstva.  

2.  Na budúcu nedeľu (25.6.) bude Zbierka na dobročinné diela Svätého 
Otca. 

3.  Spovedať chorých budeme v stredu 28.6.2017 od 9.00 hod.. 
4.  V sobotu 1.7.2047 o 17.30 bude Pobožnosť fatimskej soboty. 
5.  Od prvej prázdninovej nedele (2.7.) budú sväté omše striedavo 

v jednotlivých kostoloch. V Ražňanoch bude iba jedna sv. omša. 
6.  Pozývame Vás na pešiu púť do Levoče, ktorá sa uskutoční v sobotu  

1.7.2017. Z Uz. Šalgova bude doprava zabezpečená do Nižného Slavkova 
a odtiaľ sa pôjde peši. Záujemcovia nech sa prihlásia u pani Jarzebowskej. 

7.  V stredu 5.7.2017 bude Celoslovenská púť seniorov do Levoče. Prihlásiť 
sa môžete u p. Tulejovej a Novotnej. 

8.  Animátori v Uz. Šalgove v spolupráci so združením DOMKA sa odhodlali 
pripraviť pre deti „PRIDEDINSKÝ TÁBOR“. Je určený pre dievčatá 
a chlapcov od 6 rokov po v júni ukončený 4. ročník ZŠ, a to v dňoch 14.8. 
- 18.8.2017. Viac informácií nájdete v prihláške v kostole. 

9.  Animátorky v Uz. Šalgove v spolupráci so združením DOMKA pripravujú 
letnú „DIEVČENSKÚ NOCOVAČKU“, ktorá je určená pre dievčatá                
od ukončeného 5. ročníka po ukončený 9. ročník ZŠ, a to v dňoch                     
1.8. – 4.8.2017. Viac informácií nájdete v prihláške v kostole. 
 

 Obecné oznamy 

1.  Obec Ražňany vyhlasuje výberové konanie na pracovné pozície: terénny 
sociálny pracovník, odborný pracovník komunitného centra                           
a pracovník komunitného centra. Bližšie informácie nájdete na úradných 
tabuliach obce alebo na stránke obce www.raznany.sk. 

2.  Obecný úrad Vás pozýva na tradičné kultúrne podujatie 
ČEREŠŇOBRANIE, ktoré sa uskutoční v dňoch 24.6. (sobota)                        
so začiatkom o 18.30 hod. a 25.6.2017 (nedeľa) so začiatkom o 14.00 
hod.. 
 
IČO VYDAVATEĽA: 35 508 566, sídlo vydavateľa: Ražňany 238, 082 61 Ražňany 238 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
    
 
   
 

      
Existuje dobro alebo zlo? 

Profesor na univerzite položil študentom otázku:  
Je všetko, čo existuje, stvorené Bohom? 
Jeden študent nesmelo odpovedal: Áno, všetko stvoril Boh! 
Stvoril Boh všetko? – spýtal sa profesor. 
Áno, pane! – odpovedal študent. 
Profesor sa teda spýtal: Ak Boh stvoril všetko, to znamená, že Boh stvoril aj zlo, ktoré 
existuje.  
Akonáhle to počul študent,  stíchol. Profesor bol so sebou spokojný. 
Zrazu zodvihol ruku iný študent: Pán profesor, môžem Vám položiť otázku? 
Samozrejme!, - povedal profesor. 
Študent sa postavil a spýtal sa: Existuje chlad? 
Čo je to za otázku, samozrejme, že áno, tebe ešte nikdy nebolo chladno? – odpovedá 
profesor. Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten pokračoval: V skutočnosti, pane, 
chlad neexistuje. V súlade so zákonmi fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla. 
Človeka a predmety v skutočnosti môžeme popísať a určiť ich energiu na základe 
prítomnosti alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti či vytvorenia 
chladu. Chlad nemá svoju jednotku, v ktorej ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili 
my ľudia, aby sme popísali to, čo cítime v neprítomnosti tepla. 
Študent pokračoval: Pán profesor, existuje tma? 
Samozrejme, že tma existuje! – odpovedal profesor. 
Znovu nemáte pravdu, tma neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka tomu, že je neprítomnosť 
svetla. Môžeme skúmať svetlo, ale nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť, skúmať lúč za lúčom, ale 
tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku, v ktorej ju môžeme merať. Tma je iba 
pojem, ktorý si vytvorili ľudia, aby pomenovali neprítomnosť svetla. 
Potom sa ešte mladík spýtal: Pán profesor, existuje zlo? 
Tentoraz profesor neisto odpovedal: Samozrejme, vidíme to každý deň. Brutalita vo 
vzťahoch, medzi ľuďmi, trestné činy, násilie, všetko toto nie je nič iné ako prejav zla. 
Na to študent odpovedal: Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. 
Zlo je výsledkom neprítomnosti lásky v srdci človeka. Zlo prichádza vtedy, ak tam nie je 
prítomné dobro. Tak ako prichádza tma alebo chlad v neprítomnosti svetla a tepla, tak 
prichádza do sveta zlo preto, lebo je neprítomná láska – Boh. 
Profesor si sadol ... 
Ten študent bol mladý Albert Einstein. Pre každého srdce plné lásky, svetla a tepla, aby 
bolo čo najmenej zla, tmy a chladu, želá a vyprosuje       
                                                                                  duchovný otec Pavol 
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Liturgický prehľad od 19.6.2017 do 25.6.2017 

 
 

 

19.6. (po) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 

† Ján, Helena, Tibor, Anna, 
Ján -  Dušan 
Poďakovanie za dary Ducha 
Svätého 

 
18.30 

 
21.6. (st) 

 

sv. Alojz Gonzága, 

rehoľník 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 25 rokov 
spoločného života Jána 
a Emílie s prosbou o Z a BP 
pre ich rod. 

 
18.30 

 

22.6. (št) 
 

féria 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 50 r. života 
Vladimíra s prosbou o Z a BP 
pre jeho rod. 

 
8.00 

 

23.6. (pia) 
 

Najsvätejšie Srdce 

Ježišovo 

 
Ražňany 

Z a BP pre Ľudmilu 
a Michaela 
 

 
18.30 

 

24.6. (so) 
 

Narodenie sv. Jána 

Krstiteľa 

 
Ražňany 

† Ján, Mária, Ján 
Z a BP pre bohuznámu rod. 

 
17.00 

 

25.6. (ne) 

 

Dvanásta nedeľa 

v cezročnom 

období 

 
 

Ražňany  
 

Z a BP pre sestru Šebastiánu 
 

8.00 

Za veriacich  11.00 

 

Lektori 

 

19.6. (po) Mária Nagyová Anna Miščíková 
21.6. (st) Dorota Kolková Karolína Telesnická 
23.6. (pia) Katarína Tulejová Laura Hudáková 
25.6. (ne) Dorota Kolková Milan Eliáš Miloš Kolek 

Martin Kolek Vojtech Horňák Anna Solárová 
 

Obetné dary 

 

25.6. (ne) Ján Solár Katarína Solárová 
Kamil Golodžej Mária Golodžejová 

 

Upratovanie kostola 

 

23.6. (pia) č. d.: 299, 300, 410, 302 

 



  

Liturgický prehľad od 26.6.2017 do 2.7.2017 

 

  

26.6. (po) 
 

 

féria 

 

 
Ražňany 

  † Pavol, Anna, Matej 
  Za zosnulých rod. Halčákovej 

 
18.30 

 

  

28.6. (st) 
 

 

sv. Irenej, biskup           

a mučeník 

 
Ražňany 

 † Ľubomír 
 Z a BP pre bohuznámu rod. 
 

 
18.30 

 

  

29.6. (št) 

 

sv. Peter a Pavol, 

apoštoli 

 
Ražňany 

 Na úmysel darcu 8.00  

 Za veriacich 18.30 

  

 

30.6. (pia) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 

 Poďakovanie za školský rok 9.00  
 Za zosnulých rod. Hovanovej   
 a Malíkovej 
 Z a BP pre rod. Malíkovú 

 
18.30 

  

 

1.7. (so) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 

 Sobáš so sv. omšou 15.30  

 † Ján Solár 
 Poďakovanie za 65 r. života    
 Vladimíra s prosbou o Z a BP          
 pre jeho rod. 

 
18.30 

  

2.7. (ne) 

 

Trinásta nedeľa 

v cezročnom 

období 

 
Ražňany 

 Poďakovanie za 70 r. života  
 Márie s prosbou o Z a BP             
 pre jej  rod.  

 
9.30 

 

  
 

Lektori 

 

26.6. (po) Anna Miščíková Dorota Kolková 
28.6. (st) Katarína Solárová Daniel Balčák 
29.6. (št) Zuzana Štefančíková Daniela Floriánová Martin Štefančík 
30.6. (pia) Katarína Kolková Tomáš Solár 
  2.7. (ne) Matúš Soľár Andrej Slaninka Katarína Slaninková 

 

Obetné dary 

 

29.6. (št) Miloš Kolek Dorota Kolková 
 2.7. (ne) Magdaléna Soľárová Mária Jusková 

 

Upratovanie kostola 

30.6. (pia) č. d.: 303, 304, 305, 306 

 


