
  

OZNAMY 
Farské oznamy 

1.    Dnes (21.10.) je zbierka na misie. 
2.    V piatok 26.10.2018 bude patróna našej obce a nášho chrámu sv. Demetra, 

budeme spovedať pred odpustovou slávnosťou od 16.00 hod. 
3.    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. 
Po sv. omši Vás pozývame do budovy kina na dramatizáciu „Pamätné 

ražnianske zhromaždenie“, pri príležitosti 100. výročia zhromaždenia. 

V dramatizácii v troch obrazoch sa predstavia ražnianski miništranti.   

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 prvopiatkovom týždni, v ktorom začína aj dušičkový týždeň. Spovedať 
budeme v pondelok, stredu a piatok  od 16.00 hod. V stredu budeme spovedať 

chorých od 9.00 hod.  

6.    Od 1. novembra bude zmena začiatku sv. omší. Začínať budú o 18.00 hod. 

7.    Odpustky:  
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne 

navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otče náš a urobí 
vyznanie viery – Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno 
privlastniť iba dušiam v očistci. 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za   
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam 
v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Okrem tohto 
odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá  spoveď, sväté 
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. A ďalej ako vo všeobecnosti 
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. 

8.    Pobožnosť na cintoríne bude vo štvrtok 1. novembra o 15.00 hod. 

9.    V sobotu 3.11.2018 bude o 17.00 hod. Večeradlo. 

Obecné oznamy 
1.   Obecné zastupiteľstvo zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce 

Ražňany dňa 26.10.2018 o 19.30 hod. v spoločenskom pavilóne. 

 
(Dokončenie z prvej strany) 

     Nenadávajte na pomery, dobu, tempo života. Okolnosti, podmienky nevytvárajú, 
ale zjavujú svätých! Láska je vaša sila! Boh je váš cieľ! Nezastavuj sa preto na 
prechodnej zastávke – zem, ako na konečnej stanici, keďže nebo je vaša posledná 
stanica, vaša vlasť! 

Nezabudni: kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce! Ak ti záleží na nebi, dostaneš sa 

sem! Ak sa uspokojíš so zemou, zem ťa zagniavi svojou ťarchou! 

Sv. Demeter oroduj za našu farnosť! 
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Rozhovor so svätými. 
 Svätí, poraďte nám, ako sa najistejšie a najrýchlejšie dostaneme k vám!                                                                                                                         
     Kde je váš poklad, tam budete mať srdce! 
Chcete povedať, aby sme pamätali iba na nebo! Dobre, ale my musíme pamätať ešte 
na tisícero iných vecí, ako sú deti, strecha nad hlavou..., ošatenie, výživa. To všetko 
zaberá more času! Na nebo môžu myslieť viac už len starí alebo hádam tí, čo cítia, že 
smrť je predo dvermi. Nám pracujúcim to nevychádza! 
     Sme tu pestrý zástup bratov a sestier. Medzi nami sú tiež otcovia početných rodín 
ako i matky, starci, ale i mladíci a devy, väčšie i menšie deti.  Sú medzi nami králi, 
vodcovia, sú pápeži, biskupi, kňazi rovnako ako pustovníci, panny spoza mreží 
kláštorov i z víru sveta, sú žobráci i majetní, sú pracujúci i chorí. Mnohí z nás žili 
v ťažších životných podmienkach a okolnostiach ako vy. A predsa sú tu, v nebi, kde 
hľadia v sláve na tvár svojho Boha. 
Keď je to pravda, tak nám prezraďte tajomstvo, ako ste sa stali všetci svätými? 
     Počúvajte evanjelium a Cirkev! 
Nezdá sa vám, že Ježiš Kristus a Cirkev sú prinároční? Vieme, že Ježiš hovorí: „Kto 
viac miluje otca, matku, bratov, sestry, deti, majetky, alebo čokoľvek iné ako mňa, nie 
je mňa hoden!“ Prečo potom stvoril idol sily – muža, príťažlivosť ženy, milotu 
dieťaťa, krásu sveta, keď týmto všetkým treba opovrhovať? Či si Boh tým sám sebe 
neprotirečí? 
     A videl Boh všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré! Boh sa nepomýlil 
v stvorení. Na počiatku bolo všetko čisté, krásne a sväté. Človek tým, že neposlúchol 
Boha, zatiahol na všetko čiernu clonu. Preto odvtedy musí človek natoľko milovať 
človeka, zem, vedu, stvorenie každého druhu, nakoľko mu pomáhajú oslavovať, 
milovať Boha a dosiahnuť cieľ. Boh nám nič nezakazuje, pokiaľ nás to vedie k Nemu. 
Je však neústupný, ak si stvorenie zamieňate za Stvoriteľa... 
Naši svätí bratia a sestry, povedzte nám, ako ste to vy dokázali žiť sväto, veď ste boli 
ľudia ako my?! 
     Láska z nás urobila to, čím sme! Láska, ktorá je dušou kresťanstva. Láska, ktorá 
má prameň vo veľkej láske Ježiša Krista! On jediný má možnosť otvoriť nám nebo!  
Hľa, jeho kríž hovorí o tom, ako nás miloval. Láska je naplnením zákona. Milujte kríž 
so živým Ježišom! Láska k Ježišovi, úcta k Panne Márii a k Eucharistii sú zdrojom 
tejto lásky. Čerpajte z týchto prameňov a budete patriť medzi nás! 

                                                                                 (Pokračovanie na štvrtej strane) 
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Liturgický prehľad od 22.10.2018 do 28.10.2018 

 
 

22.10. (po) 
 

sv. Ján Pavol II. 

 
Ražňany 

† Demeter, Mária 
Z a BP pre rod. Semanovú         
a Eliášovú 

 

18.30 

 

24.10. (st) 
 

féria 

 
Ražňany 

 

† Štefan, Mária, Michal, 
Magdaléna 
Z a BP pre Petra a Milana 

 

18.30 

 
25.10. (št) 

 

féria 

 
Ražňany 

† Anna, Štefan 
Z a BP pre bohuznáme rod. 

 

8.00 
 

 

 

 

26.10. (pia) 

 

 

 

 

 

féria 

 
 
 
 
 

Ražňany 

Prosba o BP pre CZŠ                        
sv. Demetra 

 

8.00 
† Vincent, Alžbeta Tulejoví 
Z a BP pre rod. Tulejovú 
Poďakovanie za 50 rokov 
spoločného života Štefana 
a Márie Feckových s prosbou 
o Z a BP pre ich rod. 

 

 

18.30 

27.10. (so) sv. Demeter, 

mučeník 

 
Ražňany 

Za veriacich 10.30 

 

 

28.10. (ne) 

 

Tridsiata 

nedeľa 

v cezročnom 

období  

 
 

Ražňany  
 

Na úmysel darcu 
 

8.00 

Za veriacich 10.30 

Lektori 

22.10. (po) Katarína Solárová Zuzana Polohová 
24.10. (st) Laura Hudáková Natália Novická 
26.10. (pia) Zuzana Gubčíková Jozef Horňák  Mária Horňáková 
28.10. (ne) Jozef Horňák Zuzana Karabinošová Katarína Horňáková 

Mária Zborayová Mária Zborayová Martin Zboray 
Obetné dary 

26.10. (pia) Andrej Slaninka Katarína Slaninková 
27.10. (so) Kamil Golodžej Mária Golodžejová 
28.10. (ne) Jozef Horňák Mária Horňáková 

Magdaléna Solárová Mária Jusková 
 

Upratovanie kostola 

 

26.10. (pia) č. d.: 290, 292, 293, 295 

 



  

Liturgický prehľad od 29.10.2018 do 4.11.2018 

 

  

 

29.10. (po) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 

 † Anton, Marián a ostatní zosnulí  
 rod. Novotnej a Juskovej 
 Z a BP pre bohuznámu sestru   
 s rod. 

 

 

18.30 

 

  

 

31.10. (st) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 

 Poďakovanie za 25 rokov   
 spoločného života Jána a Márie  
 s prosbou o Z a BP pre ich rod.  
 † Ján 
 Z a BP pre rod. Olahovú 

 

18.30 

 

 

  

1.11. (št) 
 

Všetkých svätých 

 
Ražňany 

  
 Za veriacich  

 

8.00 

 

    

2.11. (pia) 
Spomienka            

na všetkých 

verných zosnulých 

 
Ražňany 

 
 Za všetkých verných zosnulých 

 

18.00 

 

  

3.11. (so) 
 

féria 

 
Ražňany 

 Za žijúcich a zosnulých členov   
 ružencového bratstva 

 

18.00 

 

  

 

4.11. (ne) 

 

 

Tridsiata prvá 

nedeľa 

v cezročnom 

období  

 
 

Ražňany 

 Poďakovanie za 30 r. života   
 Tomáša 
 Poďakovanie za 40 r. života    
 Petra 

 

8.00 
 

  Za veriacich 10.30  

Lektori 

29.10. (po) Michaela Kovaľová Linda Perecárová 
31.10. (st) Katarína Kolková Mária Nagyová 
  1.11. (št) Štefan Slaninka Zuzana Gubčíková Marcela Kováčová 
  2.11. (pia) Dorota Kolková Tomáš Solár 
  4.11. (ne) Anna Solárová Martin Kolek Vojtech Horňák 

Adriana Repaská Anna Miščíková Katarína Tulejová 
Obetné dary 

1.11. (št) Miloš Kolek Dorota Kolková 
4.11. (ne) Vincent Novotný Eva Novotná 

Jozef Dzurik Mária Dzuriková 
 

Upratovanie kostola 

 

5.10. (pia)  č. d.: 296, 297, 298, 299 

 

 


