OZNAMY
Farské oznamy

1. V pondelok 31.7.2017 bude od 8.00 hod. do večernej sv. omše
vyložená Oltárna sviatosť v rámci celodiecéznej poklony. Prosíme
členov ružencového bratstva o rozpis harmonogramu poklony.
Všetci ste pozvaní k modlitbe pred Najsvätejšou Oltárnou
sviatosťou.
2. V tomto týždni bude sviatosť zmierenia pred prvým piatkom.
V pondelok, v stredu a v piatok bude sv. spoveď od 16.00 hod..
V stredu od 9.00 hod. budeme spovedať chorých.
3. V prvú sobotu v mesiaci 5.8.2017 bude o 17.30 hod. pobožnosť
fatimskej soboty.
4. V stredu 2.8.2017 možno získať vo všetkých farských kostoloch
úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána
(Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba
splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu
na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo
františkánskych kostoloch.
(Dokončenie z prvej strany)

Na túto skutočnosť poukázal aj detský psychológ, keď povedal, že z detí, ktoré
neboli vychované v láske, vyrastú dospelí plní nenávisti. Akú pravdu povedal, o
tom sa môžeme presviedčať dennodenne.
Neprejde deň, aby sme nevideli v televízii, alebo v novinách nečítali
o kriminalite mládeže, o brutalite násilia v školách, o mladých alkoholikoch
a o narkomanoch, o krádežiach, o prepadnutiach mladými teroristami. Jedinou
príčinou toho všetkého je, že deti neboli vychovávané v láske, neprežili
a neprecítili rodičovskú lásku. Mnohí z nich boli už ako dojčence emocionálne
zanedbávaní. Často sú aj materiálne zabezpečení, ale chýba im výchova
svedomia, charakteru a pocit zodpovednosti.
Láska sa rozvíja u každého človeka ako charakterová vlastnosť.
Žiaden prieskum, žiadne hnutie za pokoj neprinesú pokoj, kým láska nebude
podmienkou zdravého vývoja človeka.
Sv. Pavol v Liste Kolosanom píše: „Milujte sa navzájom, lebo láska je puto,
ktoré všetko spája a zdokonaľuje.“
Prajem každej rodine, aby bola miestom skutočnej lásky, ktorá všetko
spája.
Duchovný otec Pavol
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Rodina - miesto lásky
Rodina (bojím sa to až tak prísne povedať)
musí byť miestom lásky. Ešte lepšie povedané:
miestom vzájomnej lásky. Toto platí tak pre
vzťah manželov, ako aj pre vzťah rodičov
k deťom a detí k rodičom.
Miesto lásky! Čo to znamená? Slovo láska
je dnes znehodnotené. Pôvodný obsah takmer
stratil význam. V románoch a vo filmoch sa
láska predvádza ako miešanie sentimentality a sexuálnej uvoľnenosti, čo so
skutočnou láskou nemá nič spoločné a ak sa jej dotýka, tak len okrajovo.
Láska v rodine znamená, že všetci, rodičia i deti, ťahajú za jeden povraz.
(Nie každý za iný koniec.) Lebo kde sa sleduje vlastný zámer, kde sa presadzuje
vlastná vôľa, tam vládne sebectvo. Sebec chce len svoj prospech. Nie je v stave
porozumieť druhému a ísť mu v ústrety.
Rodina – miesto lásky. Aká dôležitá požiadavka pre pokojné spolunažívanie
rodičov s deťmi. Len tam, kde je živá a žitá láska, je možný pokoj. (V koľkých
rodinách pokoj chýba.)
Krátka rozprávka nám ozrejmí tento výrok. Medzi dvoma národmi hrozila
vojna. Na oboch stranách hraníc táborilo vojsko. Velitelia vyslali vyzvedačov, aby
preskúmali, odkiaľ by bolo možné najjednoduchšie napadnúť nepriateľa a vtrhnúť
na jeho územie. Vyzvedači sa vrátili a oznámili veliteľom: je len jediné miesto na
hranici, kde by sme mohli nepriateľa napadnúť. Všade dookola sú veľké vrchy
a rieky. No na mieste, cez ktoré by bolo možné prejsť do krajiny nepriateľa, má
sedliak pole. Býva tam so svojou ženou a synčekom. Majú sa veľmi radi. Sú
šťastní. Áno, môže sa povedať, že sú najšťastnejší ľudia na svete. Keby sme
vpochodovali cez toto pole do susednej krajiny, zničíme šťastie. Nie, vojna nie je
možná, povedali vyzvedači. Tak uvážili aj velitelia a vojna nebola.
Láska plodí pokoj, pokoj plodí lásku. Navzájom spolu súvisia.
(Pokračovanie na štvrtej strane)

Liturgický prehľad od 31.7.2017 do 6.8.2017

31.7. (po)

sv. Ignác z Loyoly,
kňaz

Ražňany

† Helena, Juraj, Štefan,
Michal, Mária, František

18.30

2.8. (st)

féria

Ražňany

† Jozef
Za dar života

18.30

4.8. (pia)

sv. Ján Mária
Vianney, kňaz

Ražňany

Za žijúcich a zosnulých
členov ružencového bratstva

18.30

5.8. (so)

féria

Ražňany

† Anna, František
Z a BP pre bohuznáme rod.

18.30

6.8. (ne)

Premenenie Pána

Ražňany

Poďakovanie za 40 r. života
bohuznámeho brata s prosbou
o Z a BP pre jeho rod.

9.30

Lektori
31.7. (po)
2.8. (st)
4.8. (pia)
6.8. (ne)

Mária Nagyová
Katarína Solárová
Laura Hudáková
Kamil Golodžej

Pavol Solár

Katarína Kolková
Daniel Balčák
Zuzana Polohová
Eva Semanová

Obetné dary
6.8. (ne)

Magdaléna Kožušková

Upratovanie kostola
4.8. (pia)

č. d.: 10, 11, 12, 15

Mária Jusková

Liturgický prehľad od 7.8.2017 do 13.8.2017
7.8. (po)

9.8. (st)

11.8. (pia)

† Jozef, Mária
Z a BP pre Alberta a Justínu
a ich rod.

18.30

18.30

sv. Terézia
Benedikta z kríža,
panna a mučenica,
spolupatrónka
Európy

Ražňany

† Andrej, Štefánia, Stanislav,
Jozef, Tomáš
Z a BP pre bohuznámu rod.

sv. Klára, panna

Ražňany

† Milan
† Alžbeta, Michal

Ražňany

Poďakovanie za 45 rokov
spoločného života Pavla a Márie
Za zosnulých rod. Leššovej
18.30
a Perecárovej

Ražňany

Poďakovanie za 45 rokov
spoločného života Ladislava
a Marty s prosbou o Z a BP
pre ich rod.

féria

12.8. (so)

13.8. (ne)

Ražňany

féria

Devätnásta nedeľa
v cezročnom
období

18.30

11.00

Lektori
7.8. (po)
9.8. (st)
11.8. (pia)
13.8. (ne)

Anna Miščíková
Karolína Telesnická
Katarína Tulejová
Mária Zborayová Mária Zborayová

Dorota Kolková
Katarína Solárová
Tomáš Solár
Martin Zboray

Obetné dary
13.8. (ne)

Vladimír Soľár

Upratovanie kostola
11.8. (pia)

č. d.: 17, 19, 20, 21

Monika Soľárová

