OZNAMY
Farské oznamy

1. V pondelok 16.7.2018 o 17.30 hod. bude Večeradlo.
2. V piatok 20.7.2018 bude 20 rokov od povodne, ktorá postihla obec
Uzovské Pekľany. Pri tejto príležitosti by sme chceli Bohu
poďakovať, za jeho pomoc a ochranu pri tejto pohrome a zároveň sa
modliť za všetkých, ktorých táto povodeň postihla, či už na životoch,
alebo materiálne. V piatok 20.7.2018 o 18.30 hod. sa stretneme pri
kostole cestou sa
pomodlíme sv. ruženec a pri kríži sa
pomodlíme litánie k Všetkým svätým. V sobotu 21.7.2018 sa
stretneme na Kamennej, kde bude sv. omša o 16.00 hod.
3. V nedeľu 29.7.2018 bude v Ražňanoch odpustová slávnosť
sv. Anny. Hlavným celebrantom bude dp. Juraj Jurica, ktorý nám
priblíži tak život sv. Anny, ako aj život a proces blahorečenia našej
novej blahoslavenej Anny Kolesárovej. Sv. omša bude o 10.30 hod.
Za priaznivého počasia sv. omša bude vonku pri kostole.
4. Animátori z Uz. Šalgova v spolupráci so združením Domka, obcou a
mladými z Ražnian si pre vás opäť pripravili pridedinský tábor.
Tábor je určený deťom, ktoré do začiatku tábora dovŕšia 6 rokov,
alebo ktoré v septembri nastupujú do 1. ročníka ZŠ, po v júni
ukončený 4. roč. ZŠ. Bude sa konať v dňoch 20. - 24.8.2018 v Uz.
Šalgove. Bližšie informácie nájdete v prihláškach v kostole.
5. Pred odpustovou slávnosťou budeme spovedať v piatok 27.7.2018
od 19.30 hod. do 20.30 hod.
(Dokončenie z prvej strany)

Mnohí sa zdráhajú spraviť to a ponoriť sa do vody, pretože nechcú zmeniť
svoj život. Zdráhajú sa zanechať svoj zabehaný spôsob života. A tak žijú svoj
život a ďalej šomrú na všetko a na všetkých, šomrú na svoje utrpenie na tomto
svete a biedu okolo seba. Okrem toho pociťujú naviazanosť na svoje staré
správanie. Možno je ním chlipnosť, korupcia, nenávisť a neodpustenie.
Existuje veľa druhov správania, no smutné je, že človek často nie je
pripravený všetko hodiť za hlavu, všetko opustiť a plávať do zasľúbenej zeme.
Drahí priatelia, všetkým nám prajem, aby sme spoznali, čo nám osoží
a prináša pokoj a požehnanie. Dobré a rýchle rozhodnutie a šťastnú plavbu
každému praje a vyprosuje
duchovný otec Pavol
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Podobenstvo o dvoch ostrovoch
Rozpoviem vám podobenstvo o dvoch ostrovoch, ktoré sa nachádzali
blízko seba. Jeden ostrov bol veľmi úrodný, preto ľudia, ktorí ho
obývali, boli veľmi bohatí, kým druhý ostrov bol veľmi chudobný.
Tieto dva ostrovy môžeme pomenovať Dostatok a Nedostatok.
Na bohatom ostrove žil muž, ktorý často vystupoval na vrchol hory
a pozeral sa dolu na chudobný ostrov. Bol to dobrosrdečný človek a mal
súcit s vyprahnutou krajinou a jej chudobným obyvateľstvom. Ich osud
mu nebol ľahostajný. Jedného dňa skočil tento muž do mora a preplával
na druhý ostrov – Nedostatok. Pozval tamojších obyvateľov, aby sa
k nemu pripojili a preplávali na bohatý ostrov Dostatok.
Zasadli starší chudobnej krajiny, ostrova Nedostatok, aby
prediskutovali toto pozvanie a mnohí sa rozhodli prijať návrh
dobrosrdečného, starostlivého muža. Niektorí z nich skočili do mora
a šťastne priplávali na bohatý ostrov. Iní si chceli vziať so sebou toľko,
koľko sa len dalo a plávali s veľkými batohmi na pleciach. Iste si viete
predstaviť, že tie batohy boli ťažké, a tak sa cestou tam utopili. Ďalší
neboli pripravení zanechať svoj skromný majetok a zostali na
chudobnom ostrove Nedostatok, aby ďalej žili v svojej biede.
Všetci sme dostali to isté pozvanie od Pána Starostlivého, ktorým je
Ježiš, aby sme ho nasledovali. Pozýva nás do krajiny oplývajúcej
bohatstvom, do Božej krajiny. Pozýva nás, aby sme plávali s ním.
(Pokračovanie na štvrtej strane)

Liturgický prehľad od 16.7.2018 do 22.7.2018

16.7. (po)

Preblahoslavená
Panna Mária
Karmelská

Ražňany

18.7. (st)

féria

Ražňany

20.7. (pia)

féria

Ražňany

† Andrej, Štefánia, Stanislav,
Tomáš, Jozef
Z a BP pre bohuznáme rodiny

18.30

† Apolónia, Konštantín,
Štefan, Štefan, Anna, Štefan,
Mária
† Ján, František

18.30

† Štefan, Štefan
Z a BP pre rod. Novotnú

18.30

21.7. (so)

féria

Ražňany

† Rudolf, Anna, Michal
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.30

22.7. (ne)

Šestnásta nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Za veriacich

9.15

Lektori
16.7. (po)
18.7. (st)
20.7. (pia)
22.7. (ne)

Mária Nagyová
Katarína Kolková
Tomáš Solár
Daniela Floriánová Martin Štefančík

Dorota Kolková
Karolína Telesnická
Katarína Solárová
Zuzana Štefančíková

Obetné dary
22.7. (ne)

Jozef Horňák

Upratovanie kostola
20.7. (pia)

č. d.: 233, 242, 247, 386

Mária Horňáková

Liturgický prehľad od 23.7.2018 do 29.7.2018
23.7. (po)

sv. Brigita,
rehoľníčka,
patrónka Európy

Ražňany

† Jozef, Mária, Juraj, Ján
Z a BP pre rod. Rokošnú

25.7. (st)

sv. Jakub, apoštol

Ražňany

† František, Mária, Milan, Mária,
Marián
18.30
† Metod

26.7. (št)

sv. Joachim
a sv. Anna, rodičia
Panny Márie

Ražňany

† Alojz, Anton, Žofia
Z a BP pre rod. Novotnú

18.30

27.7. (pia)

sv. Gorazd
a spoločníci

Ražňany

† Vincent, Anna, František
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.30

Sobášna svätá omša

15.30

† Vincent, Žofia
Z a BP pre rod. Wolfovú

18.30

Za veriacich

10.30

Ražňany

28.7. (so)

féria

29.7. (ne)

Sedemnásta
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

18.30

Lektori
23.7. (po)
25.7. (st)
26.7. (št)
27.7. (pia)
29.7. (ne)

Zuzana Polohová
Katarína Tulejová
Milan Eliáš
Natália Novická
Ľudmila Petrová

Miloš Kolek
Adriana Repaská

Laura Hudáková
Anna Miščíková
Dorota Kolková
Linda Perecárová
František Smetanka

Obetné dary
26.7. (št)
29.7. (ne)

Magdaléna Solárová
Andrej Slaninka

Upratovanie kostola
28.7. (so) o 8.00 hod.

č. d.: 248, 249, 252, 438

Mária Jusková
Katarína Slaninková

