OZNAMY
Farské oznamy

1. V pondelok 24.12.2018 si budete môcť odniesť z kostola Betlehemské
svetlo.
2. Ak chcete, aby k vám prišli koledníci Dobrej noviny, zapíšte sa na papier
vzadu na stolíku. Uveďte meno a presnú adresu s číslom domu. Koledníci
k vám prídu 25.12.2018 popoludní.
3. Poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka bude
v posledný deň roka v pondelok 31.12.2018 po sv. omšiach. Kto sa zúčastní
na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok
úplné odpustky.
4. Kto sa na Nový rok pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní
hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
5. V sobotu 5.1.2019 o 17.00 hod. bude Večeradlo.
6. Na sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov budeme požehnávať vodu, ktorú
si môžete zobrať domov a požehnať ňou svoje príbytky.
Obecné oznamy

1. Dňa 31.12. pozývame všetkých k obecnému úradu na ukončenie starého
a privítanie nového roka – SILVESTER 2018.
2. Obecný ples 2019 bude 16.2.2019. O zábavu sa postará hudobná skupina
MUZIKUS.
(Dokončenie z prvej strany)

Chcem popriať všetkým nám,
nech narodenie Ježiša otvorí náš sluch, aby sme počuli, ako Boh
prehovorí k nám cez svojho Syna.
Nech otvorí náš zrak, keď sklonení nad chudobnými jasličkami
pozorujeme
Dieťa v jeho božstve i v ľudskom tele, aby sme v ňom spoznali svojho
Záchrancu.
Naša spoločná modlitba nech je úžasom a vďakyvzdávaním,
aby sme mohli prijať a rozdávať jeho dary:
l á s k u, p o k o j, d o b r o i n o v ú n á d e j.
Veľa Božích milostí z príchodu Spasiteľa a požehnanie Božieho Dieťaťa každému
z Vás, celej Vašej rodine, Vašim drahým blízkym vyprosuje do sviatočných dní
i v novom roku 2019
„znovu narodený“ duchovný otec Pavol.
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„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.“ Hebr. 1,1-2
Drahí moji farníci!
S bázňou a chvením píšem tieto riadky, naplnený vnútornou vďačnosťou za
Vás. Chcem každému z Vás poďakovať za vašu lásku, za čas strávený pri
modlitbách za mňa počas mojej choroby, za každý prejav záujmu, za
spoluúčasť v mojej chorobe, jednoducho za to, že ste boli so mnou, keď som
to potreboval.
Častokrát sa ma pýtali v nemocnici, či nepotrebujem tabletku proti bolesti,
moja odpoveď bola – nie! Všetci sa divili, no ja som prežíval zvláštny pocit,
akoby ma obaľovala atmosféra dobra a pokoja, v ktorej nič nebolelo. Vedel
som, že sú to Vaše modlitby a myšlienky, ktoré ste vysielali k Bohu za mňa.
Lebo, ako mi bolo povedané, môj život visel na niečom tenšom, ako je vlások.
Som tu, a to hlavne vďaka Vaším modlitbám.
Nech Vás za to všetkých Nebeský Otec odmení.
Začíname prežívať vianočné sviatky. Sviatky, kedy si pripomíname, že Boh
sa rodí do nášho sveta, že Boh je živý a chce žiť v nás. Koľkokrát sme už tieto
slová počuli vo svojom živote? A možno to s nami nič nespravilo. Šli sme
životom ďalej tak, akoby Boh bol niečo mimo nás. Akoby sme boli sami
odkázaní na seba. No zrazu do nášho života príde chvíľa, taká, aká prišla
v novembri do môjho, a človek si uvedomí, aký je slabý, malý a bezmocný.
Táto moja životná skúsenosť ma utvrdila v tom, že byť s Bohom, prežívať
s Ním každý okamih života, vnímať Jeho dotyky a snažiť sa odpovedať na
Jeho pozvania a výzvy, je tá najrozumnejšia vec v ľudskom živote. A preto
úžasná správa Vianoc, že Boh sa rozhodol žiť medzi nami, nech nás po tieto
dni zastaví, aby sme ho našli v nás, vo svojej rodine, v prostredí, v ktorom
žijeme.
(Pokračovanie na štvrtej strane)

Liturgický prehľad od 24.12.2018 do 30.12.2018
Na úmysel darcu
Na úmysel darcu

16.00
24.00
8.00
10.30

Ražňany

Na úmysel darcu
Na úmysel darcu
† Juraj
Z a BP pre bohuznáme rod.

sv. Neviniatka,
mučeníci

Ražňany

† František (1. výročie)

18.00

29.12. (so)

féria

Ražňany

30.12. (ne)

Svätá rodina
Ježiš, Mária,
Jozef

Ražňany

Ražňany

24.12. (po)

Polnočná

25.12. (ut)

Narodenie Pána

26.12. (st)

sv. Štefan, prvý
mučeník

28.12. (pia)

Ražňany

Za zosnulých rod. Soľárovej
a Onderkovej
Z a BP pre rod. Onderkovú
Poďakovanie za 88 r. života
Veroniky s prosbou o Z a BP
pre jej rod.

9.15

18.00
10.30

Lektori
24.12. (po)
25.12. (ut)
26.12. (st)
28.12. (pia)
30.12. (ne)

Dorota Kolková
ŇARŠANKA
Vojtech Horňák
Anna Solárová
Milan Eliáš
Dorota Kolková
Antónia Rokošná Ján Solár
Karolína Telesnická
Ľudmila Petrová
Marián Perecár

Tomáš Solár
Martin Kolek
Miloš Kolek
Katarína Solárová
Katarína Solárová
František Smetanka

Obetné dary
25.12. (ut)
26.12. (st)
30.12. (ne)

Magdaléna Kožušková
Martin Tuleja
Ján Solár
Vladimír Soľár
Andrej Slaninka

Mária Jusková
Jana Tulejová
Katarína Solárová
Monika Soľárová
Katarína Slaninková

Upratovanie kostola
28.12. (pia)

č. d.: 15, 16, 17, 18

Liturgický prehľad od 31.12.2018 do 6.1.2018
féria

Ražňany

1.1. (ut)

Slávnosť Panny
Márie
Bohorodičky

Ražňany

2.1. (st)

sv. Bazil Veľký
a Gregor
Nazianský, biskupi
a učitelia Cirkvi

Ražňany

4.1. (pia)

féria

Ražňany

Za žijúcich a zosnulých členov
ružencového bratstva

18.00

5.1. (so)

féria

Ražňany

† Michal, Helena, Pavol
Z a BP pre rod. Futejovú

18.00

6.1. (ne)

Zjavenie Pána –
Troch Kráľov

Ražňany

Na úmysel darcu

9.15

31.12. (po)

Z a BP pre bohuznáme rod.

17.00

Na úmysel darcu

8.00

Za veriacich
10.30
† Ján, Anna a ostatní zosnulí rod.
Novotnej a Hmelárovej
18.00

Lektori
31.12. (po)
1.1. (ut)
2.1. (st)
4.1. (pia)
6.1. (ne)

Daniela Floriánová

Anna Balčáková
Mária Slaninková
Zuzana Polohová
Natália Novická
Katarína Slaninková

Martin Štefančík
Gabriela Kišeľová
Juraj Kochan
Matúš Soľár

Zuzana Štefančíková
Igor Repaský
Mária Galeštoková
Laura Hudáková
Michaela Kovaľová
Andrej Slaninka

Obetné dary
31.12. (po)
1.1. (ut)
6.1. (ne)

Kamil Golodžej
Jozef Horňák
Miloš Kolek
Magdaléna Soľárová
Anton Dzurik

Mária Golodžejová
Mária Horňáková
Dorota Kolková
Mária Jusková
Mária Dzuriková

Upratovanie kostola
4.1. (pia)

č. d.: 19, 20, 21, 360

