OZNAMY
Farské oznamy

1. Stretnutie detí, ktoré pôjdu v tomto školskom roku na sv. prijímanie a ich
rodičov, bude v nedeľu 14.10.2018 o 15.00 hod. v pastoračnom centre
na fare.
2. V nedeľu 14.10.2018 bude zbierka na kostolné potreby.
3. V nedeľu (21.10.) bude misijná nedeľa. Zbierka na misie bude pred
každou sv. omšou sa budeme modliť misijný ruženec.
4. V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03.00 hodine letného času
posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.
5. V sobotu 27.10.2018 o 10.30 hod. bude sv. omša, ktorú bude celebrovať
emeritný otec arcibiskup Alojz Tkáč. Pri tejto sv. omši poďakujeme
za 5. výročie konsekrácie nášho kostola, posvätíme novú sakristiu
a oslávime nášho patróna sv. Demetra. Všetci ste pozvaní na túto
slávnosť.
6. Členovia spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť členské podiely
(Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD film) za rok 2019
v spovednej miestnosti vždy po sv. omši od nedele 23.9.2018. Členský
poplatok je 5,- €.
7. V sobotu 27.10.2018 bude v Košiciach v Steel Aréne koncert Piotra
Rubika – Septembrový žaltár. Lístky si môžete zakúpiť na
www.ticketportal.sk.
Obecné oznamy

Obec Ražňany Vás srdečne pozýva na kultúrne posedenie
pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“,
ktoré sa uskutoční
dňa 21.10.2018 o 15.00 hod. v spoločenskom pavilóne

1. Oznamujeme občanom, že od 12.10. do 26.10.2018 budú po obci
rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.
2. Žiadame občanov, ktorí majú záujem o jesennú orbu malotraktorom, aby
sa nahlásili na obecnom úrade.
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NEPROSÍM O ZÁZRAK, PANE ...
Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu
malých krokov. Sprav ma vynaliezavým, sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.
Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje
dni si rozumne delil; aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy, a aby som
si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok. Dovoľ mi utvrdiť sa v tom,
že snívať o minulosti či budúcnosti mi nepomôže. Pomôž mi čo najlepšie
zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi považovať práve prežívanú chvíľu za
najdôležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi
triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou
súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame.
Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu. Pošli mi v pravej chvíli
niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Chlieb každodenný daj
mi pre telo i dušu, prejav Tvojej lásky, priateľské echo, a aspoň tu a tam
náznak, že budem užitočný.
Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním; daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek
nehovorí sám, to najdôležitejšie mu býva povedané.
Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo. Daj, aby som dorástol do tejto
najkrajšej a najriskantnejšej záležitosti života. Vnukni mi pravú chvíľu a pravé
miesto, kde môžem zanechať balíček dobra slovami či bez slov.
Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedaj mi to,
čo si želám, ale to, čo potrebujem.
NAUČ MA UMENIU MALÝCH KROKOV ... .
Požehnané dni praje, želá a vyprosuje

duchovný otec Pavol

Liturgický prehľad od 8.10.2018 do 14.10.2018
8.10. (po)

féria

Ražňany

10.10. (st)

féria

Ražňany

11.10. (št)

sv. Ján XXIII.,
pápež

Ražňany

12.10. (pia)

féria

Ražňany

13.10. (so)

féria

Ražňany

14.10. (ne)

Dvadsiata ôsma
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

† Anna, Jozef
Z a BP pre bohuznáme rod.
Poďakovanie za 30 rokov
spoločného života Vladimíra
a Moniky s prosbou o Z a BP
pre ich rod.
† Anna
Z a BP pre rod. Hrabčákovú
† Anton, Peter, Simonka
Z a BP pre rod. Karnišovú
† Tomáš, Jozef, Ján, Vincent
† Ján
Z a BP pre rod. Novotnú a
Ferencovú
† Vincent, Anna, František
Z a BP pre bohuznámu rod.
† Juraj
Poďakovanie za 50 rokov
spoločného života
bohuznámych manželov
s prosbou o Z a BP ich jej rod.
Za veriacich

18.30
18.30

8.00
18.30

18.30
8.00
10.30

Lektori
8.10. (po)
10.10. (st)
12.10. (pia)
14.10. (ne)

Karolína Telesnická
Zuzana Polohová
Linda Perecárová
Igor Repaský
Anna Balčáková
Vincent Novotný Veronika Juricová

Katarína Solárová
Laura Hudáková
Natália Novická
Gabriela Kišeľová
Eva Novotná

Obetné dary
14.10. (ne)

Magdaléna Kožušková
Martin Tuleja

Mária Jusková
Jana Tulejová

Upratovanie kostola

12.10. (pia)

č. d.: 285, 286, 411, 287

Liturgický prehľad od 15.10.2018 do 21.10.2018

15.10. (po)

sv. Terézia
od Ježiša , panna
a učiteľka Cirkvi

17.10. (st)

sv. Ignác
Antiochijský,
biskup a mučeník

Ražňany

Ražňany
Ražňany

18.10. (št)

sv. Lukáš,
evanjelista

19.10. (pia)

féria

Ražňany

20.10. (so)

féria

Ražňany

21.10. (ne)

Dvadsiata deviata
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Poďakovanie za 50 r. života
Martina s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.
18.30
Poďakovanie za 25 r. života
Márie s prosbou o Z a BP pre jej
rod.
† Ján, Mária, Ján
Z a BP pre rod. Juskovú
18.30
† Terézia
† Michal, Alžbeta, Mária,
František
Z a BP pre rod. Pustú
a Karnišovú
† Vincent a ostatní zosnulí rod.
Soľárovej a Šofrankovej
Z a BP pre bohuznámu rod.
† Pavol a ostatní zosnulí rod.
Juskovej a Soľárovej
Z a BP pre rod. Soľárovú
Poďakovanie za 50 r. života
Vladimíra a Moniky s prosbou
o Z a BP pre ich rod.
Za veriacich

8.00

18.30
18.30
8.00
10.30

Lektori
15.10. (po)
17.10. (st)
19.10. (pia)
21.10. (ne)

Mária Nagyová
Dorota Kolková
Tomáš Solár
Kamila Golodžejová

Kamil Golodžej

Mária Smetanková
Pavol Solár

Michaela Kovaľová
Katarína Kolková
Karolína Telesnická
Katarína Karnišová
Eva Semanová

Obetné dary
21.10. (ne)

Vladimír Soľár
Ján Solár

Monika Soľárová
Katarína Solárová

Upratovanie kostola

5.10. (pia)

č. d.: 288, 289, 421, 291

