OZNAMY
Farské oznamy

1. Vo štvrtok 30.8.2018 bude v Ražňanoch akcia pre deti, ktoré navštevujú
základnú školu, s názvom „Bodka za prázdninami“ alebo „Spačka na fare“.
Začneme o 16.00 hod. sv. omšou. Bližšie informácie si pozrite na plagáte, ktorý
je na nástenke. Ak chce niekto osladiť túto akciu – cukríkmi, keksíkmi,
koláčikmi a podobnými sladkosťami, svoje dary môžete nechať v priebehu
týždňa v sakristii.
2. V sobotu 1.9.2018 bude o 10.00 hod. v Košiciach blahorečenie Anny
Kolesárovej. Bohoslužbu spojenú s blahorečením si môžete vypočuť v rádiu
Lumen a pozrieť v televízii Lux.
3. V sobotu 1.9.2018 bude o 17.30 hod. Večeradlo.
4. Na prvú nedeľu v mesiaci 2.9.2018 bude po sv. omšiach stretnutie členov
Živého ruženca spojené s modlitbou desiatka sv. ruženca.
5. V týždni pred prvým piatkom budeme spovedať v pondelok, stredu a v piatok od
16.00 hod. Chorých budeme spovedať v stredu od 9.00 hod. K sv. spovedi
pozývame hlavne žiakov a študentov, aby si vyprosili Božiu pomoc
pre nastávajúci školský rok.
6. V septembri (3. - 9.) navštívi zbor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Chorus Universitatis Šafarikianae (čítaj: Chórus Univerzitátis Šafarikiáne)
poľský univerzitný zbor – Chór in memoriam profesora Wiktora Wawrzyczka
(čítaj: Vavržyčka) Univerzity Warminsko-Mazurskej v Olsztyne (čítaj:
v Olšžtyňe), ktorý oslavuje tohto roku 66. výročie svojho vzniku. Dňa 5.
septembra 2018 (streda) bude koncertovať aj u nás v kostole sv. Demetra
v Ražňanoch. Zbor vedie vynikajúci poľský dirigent Boguslaw Paliński, ktorý
je zároveň dirigentom Chóru Katedrály sv. Jakuba v Olsztyne. Svojím
vystúpením spoločne s univerzitným zborom UPJŠ Košice Chorus Universitatis
Šafarikianae obohatia sv. omšu a po sv. omši sa uskutoční krátky koncert.
Na sv. omšu a krátky koncert Vás srdečne pozývame.
(Dokončenie z prvej strany)
Deti:
Učte sa už od malička prinášať malé obety, ak od vás raz život bude žiadať
veľkú obetu, aby ste na to boli pripravení, lebo len učením sa a prácou na sebe
dosiahnete krásny život.
Anna Kolesárová ako mučenica čistoty vydala svedectvo o bohatstve vnútornej
krásy každého človeka a stala sa povzbudením pre mladých, rodiny, deti a pre tých,
ktorí sa snažia o úprimné a čisté vzťahy. Nech jej príhovor a orodovanie pomôže
každému z nás prežiť krásny a hodnotný život.
O tento dar pre všetkých prosí
duchovný otec Pavol
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Blahoslavená Anna Kolesárová, blahorečená 1.9.2018 v Košiciach.
Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom. Keď mala trinásť
rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti žila jednoducho a skromne so svojím otcom
a starším bratom. Prevzala na seba povinnosti o domácnosť, ktoré si svedomito plnila.
V stredu 22. novembra 1944 večer prechádzali cez ich dedinu vojská Červenej
armády. Jeden opitý vojak prišiel do ich domu. Keď na ňu naliehal, aby sa mu oddala,
ona to odmietla a rozbehla sa k svojmu otcovi. Vtedy na ňu vojak vystrelil dve rany.
Zomrela pri zvolávaní svätých mien Ježiša, Márie a Jozefa.
Anna Kolesárová sa rozhodla chrániť morálne hodnoty a svoju čistotu aj za cenu
straty života. Keď odmietla násilníka, neušla von, preč z domu, aby si zachránila život.
Naopak, rozbehla sa k svojmu otcovi. On jej bol najlepším učiteľom a zároveň
stelesnením viery v osobného Boha.
Pri jej príbehu sa môžeme zastaviť a zamyslieť všetci. Rodičia, mladí, alebo aj deti.
Rodičia: Akým príkladom sme pre svoje deti? Iba svätí rodičia môžu vychovať sväté
deti!
Milí rodičia, uvedomte si, čo ste sľúbili pri krste svojich detí? Sú vaše deti
pripravené na život v tomto svete? Nebráňte im žiť, ale ukážte im, ako sa múdro žije.
Mladí: Blahorečenie Anny Kolesárovej je svedectvom, že svätosť je pre všetkých.
Nebojte sa obety.
Denne si vyprosujte v modlitbe múdre, čisté a živé srdce. Modlite sa za:
1. Múdre životné rozhodnutia. V mladosti sa odohrávajú najväčšie rozhodnutia,
preto je veľmi dôležité vedieť rozlišovať, čo je a čo nie je správne a spoznať
svoju cestu v Božom pláne.
2. Čistotu. Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie
v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť darom pre iných. Čistota dáva človeku
slobodu, upevňuje charakter osobnosti a prináša pokoj a radosť.
3. Živú vieru. Mnohokrát prežívame krízy viery. Viera je skúšaná rozumom, ktorý
žiada dôkazy. Viera dáva človeku nádej, rozlet, vzrast a budúcnosť. Roznecuje
lásku a učí o hodnotách. Privádza človeka k sebe samému, pomáha mu
spoznávať iných, spoznať úžasný plán Stvoriteľa s týmto svetom a privádza
človeka k večnosti.
(Pokračovanie na štvrtej strane)

Liturgický prehľad od 27.8.2018 do 2.9.2018
Zosnulí kňazi Andrej, Ján,
Štefan, Andrej, Anton
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.30

27.8. (po)

sv. Monika

Ražňany

29.8. (st)

Mučenícka smrť
sv. Jána
Krstiteľa

Ražňany

† Jozef (10. výročie), Albert,
Mária
Z a BP pre Justínu a jej rod.

18.30

30.8. (št)

féria

Ražňany

Poďakovanie za prázdniny

16.00

31.8. (pia)

féria

Ražňany

féria

Ražňany

Dvadsiata druhá
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

1.9. (so)

2.9. (ne)

Z a BP pre rod. Krajňákovú
† Vincent, Anna, František
† Michal
† Pavol
Z a BP pre rod. Soľarovú a
Petrufovú
Poďakovanie za 30 rokov
spoločného života Jozefa
a Moniky s prosbou o Z a BP
pre ich rod.
Za veriacich

Lektori
27.8. (po)
29.8. (st)
31.8. (pia)
2.9. (ne)

Katarína Tulejová
Linda Perecárová
Michaela Kovaľová
Pavol Solár
Eva Semanová
Mária Smetanková Katarína Karnišová

Laura Hudáková
Daniel Balčák
Natália Novická
Kamil Golodžej

Obetné dary
2.9. (ne)

Martin Tuleja
Magdaléna Kožušková

Jana Tulejová
Mária Jusková

Upratovanie kostola
31.8. (pia)

č. d.: 268, 270, 271, 318

18.30
18.30

8.00
10.30

Liturgický prehľad od 3.9.2018 do 9.9.2018
Začiatok školského roka
3.9. (po)

sv. Gregor Veľký,
pápež a učiteľ
Cirkvi

Ražňany

5.9. (st)

féria

Ražňany

6.9. (št)

féria

Ražňany

7.9. (pia)
8.9. (so)

9.9. (ne)

sv. Marek Križin,
Melichar
Grodziecky, Štefan
Pongrácz, kňazi,
mučeníci
Narodenie Panny
Márie

Dvadsiata tretia
nedeľa
v cezročnom
období

† Štefan, Pavol
Poďakovanie za 90 r. života
Margita s prosbou o Z a BP
pre jej rod.
Poďakovanie za 70 r. života
Mileny s prosbou o Z a BP
pre jej rod.
Poďakovanie za 8 rokov
spoločného života Štefana
a Silvie s prosbou o Z a BP
pre ich rod.
Za zosnulých rod. Novotnej
a Juskovej
Z a BP pre rod. Novotnú

8.00
18.30

18.30

8.00

Ražňany

Za žijúcich a zosnulých členov
ružencového bratstva

18.30

Ražňany

Z a BP pre Juraja a jeho rod.

18.30

Ražňany

Poďakovanie za 30 r. života
Patrície s prosbou o Z a BP
pre jej rod.
Poďakovanie za 60 r. života
Ľudmily s prosbou o Z a BP
pre jej rod.
Za veriacich

8.00

10.30

Lektori
3.9. (po)
5.9. (st)
7.9. (pia)
9.9. (ne)

Dorota Kolková
Karolína Telesnická
Katarína Solárová
Zuzana Karabinošová

Jozef Horňák

Katarína Horňáková
Mária Horňáková

Mária Nagyová
Katarína Kolková
Tomáš Solár
Jozef Horňák
Zuzana Gubčíková

Obetné dary
9.9. (ne)

Ján Solár
Vladimír Soľár

Katarína Solárová
Monika Soľárová

Upratovanie kostola
7.9. (pia)

č. d.: 272, 273, 274, 275

