
  

OZNAMY 
1. Spovedať pred Veľkou nocou budeme takto: 

11.4. (štvrtok) od 16.30 do 18.30 hod. Uzovské Pekľany 
12.4. (piatok) od 16.00 do 18.30 hod. Uzovský Šalgov 
13.4. (sobota) od   9.00 do 11.00 hod. Ražňany 

od 14.00 do 18.00 hod. Sabinov 
14.4. (nedeľa) od 14.00 do 18.00 hod. Sabinov 

2.  V pôste sa budeme modliť krížovú cestu v piatok 12.4.2019 - deti o 18.00 hod. 

a v nedeľu 14.4.2019 - manželia o 14.30 hod. 
3. Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.   
4. Na Veľký piatok bude krížová cesta o 10.45 hod. od kostola ku krížom. 
5. Od skončenia obradov na Veľký piatok až do obradov vzkriesenia na Bielu 

sobotu bude bdenie pri Božom hrobe. Všimnite si rozpis poklony. 
6. Na Bielu sobotu bude požehnanie jedál o 15.00 hod. 

7. Na Bielu sobotu si doneste sviece na obnovu krstných sľubov. 

8. Na Veľký piatok a na Bielu sobotu sa budeme v kostole modliť ranné chvály 

o 8.00 hod. 

9. Odpustky: 
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sväté prijímanie,  modlitba 
na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) 
možno získať: 

    a)  pri  adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom  
Tantum ergo; 

    b)   za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok; 
    c)   za obnovu krstných sľubov pri slávení veľkonočnej vigílie; 
    d) za nábožné uctenie si obrazu Božieho milosrdenstva v nedeľu  Božieho 

milosrdenstva ( Modlitba Pána – Otče náš a Verím v Boha a pridá sa nábožný 
vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo napr.  Milosrdný Ježišu, dôverujem ti .) 

10. V Nedeľu Božieho milosrdenstva bude Korunka s vyloženou Sviatosťou 

oltárnou o 15.00 hod. v kostole. 
11.  Pravidelná zbierka na kostolné potreby bude 28.4.20109. 

12. Pozývame Vás dňa 4.5.2019 (sobota) na púť k Božiemu milosrdenstvu                      

do Krakova–Lagiewniki. Odchod autobusu je ráno o 2.30 hod.. Poplatok je   

16,- €. Prihlásiť sa môžete u p. Novotnej t. č. 0918313325 a u p. Tulejovej                      
t. č. 0904630000 do 28.4.2019. Zoberte si stoličku. 

Riaditeľka Materskej školy v Ražňanoch informuje zákonných zástupcov detí 
a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej 

škole Ražňany  na  školský rok  2019 / 2020 sa budú prijímať v  MŠ (zelená budova) 
od 6. mája 2019 do 17. mája 2019 v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod.                        

Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovom sídle MŠ: www.ms.raznany.sk                    
alebo  si ho môžete vyzdvihnúť v budove MŠ. 

Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke k nahliadnutiu rodný 
list dieťaťa a občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov. 

So životom  detí v našej dvojtriednej materskej škole máte možnosť oboznámiť sa                 
na webovom sídle školy www.ms.raznany.sk/ alebo www.raznany.sk/organizácie 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J E Ž I Š   K R I S T U S    Ž I J E ! 
      Začínajú sa dni, kedy medzi ľudí, ktorí sú chorí smrťou, prichádza za dramatických 
okolností Život. Chcel by som si spolu s vami pripomenúť dni, v ktorých sme boli 
vykúpení. 
    Všetko to začalo po poslednej večeri. Ježiš odišiel do Getsemanskej záhrady, kde sa 
potil krvou. To je medicínsky známy stav, pri ktorom vplyvom veľkého stresu dochádza 
k drobnému krvácaniu do potných žliaz. Potom sa pot zafarbí krvou do červena. 
O rímskom bičovaní je známe, že vojaci používali bič z kožených remienkov, do ktorých 
mali povpletané kovové guľôčky a ostré kúsky kostí. Guľôčky spôsobovali modriny 
a pomliaždeniny, ktoré sa pri ďalších úderoch roztrhli, ostré kosti zase spôsobili tržné rany. 
Na popravisku pribili Ježišove ruky na trám. Klinec prenikol rukami v mieste, kde sa 
nachádza mediálny nerv – to je najväčší nerv vedúci do ruky. To spôsobilo krutú, 
neopísateľnú bolesť. Museli pre ňu vytvoriť nový výraz excruciatio (z kríža). Potom mu 
pribili nohy. Opäť rozdrvili nerv, čím mu spôsobili ďalšiu mučivú bolesť. Ukrižovanie je 
vlastne zdĺhavé umieranie v dôsledku nedostatku kyslíka. Prebieha vo veľkých bolestiach, 
pretože ťah, pôsobiaci hmotnosťou tela na svaly a bránicu, dostane hrudný kôš do 
nádychovej polohy a ak chce potom človek vydýchnuť, musí sa vzoprieť na nohách. Tým 
na okamih uvoľní toto svalové napätie. Na ďalší výdych sa však musí opäť vzoprieť 
a vysunúť hore – tým si však zbičovaný chrbát odiera o drsné drevo kríža. Toto pokračuje 
tak dlho, kým obeť od vyčerpania natoľko nezoslabne, že sa už nedokáže vzoprieť a znova 
vydýchnuť. Pri Ježišovi môžeme s istotou povedať, že mu ešte  pred smrťou 
hypovolemický šok spôsobil trvalé zrýchlenie tepu, ktoré urýchlilo zlyhanie srdca. Ježiš 
bol už určite mŕtvy, keď rímsky vojak kopijou prepichol jeho pravý bok. 
    No smrťou sa Ježišov príbeh nekončí. Na tretí deň vstáva z mŕtvych. 

    A práve svedectvo o zmŕtvychvstaní zmenilo svet. To bol a je základ kresťanstva. Nie 
nejaké náboženstvo, učenie alebo morálne zásady. Kresťanstvo je osobné stretnutie so 
vzkrieseným Kristom. Tí, ktorí toto stretnutie zažili, ktorí tomu uverili, boli ochotní 
položiť za svoje presvedčenie aj život. Okúsili totiž vyslobodenie zo svojich hriechov 
a získali nádej večného života s Bohom. 
    Túto príležitosť po tieto dní máme aj my. Len nesmieme otáľať, aby sme ju 
nepremeškali.    
Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad 

Ním. Nikto neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či tomu veríš?    (Rím 6,9;Jn 11,26) 
     Požehnané Veľkonočné dni a stretnutie so vzkrieseným Kristom pre každého z nás 
vyprosuje                                               
                                          duchovný otec Pavol 

14,15,16 

X 14.,21.,28.4.2019     



  

Liturgický prehľad od 8.4.2019 do 28.4.2019 
 

8.4. (po) 
 

féria 

 
Ražňany 

† Mária, František 
Z a BP pre rod. Novotnú 

 
18.30 

 

10.4. (st) 
 

féria 

 
Ražňany 

† Agnesa, Mária 
Z a BP pre rod. Karnišovú 

 
18.30 

11.4. (št) féria Ražňany † Jozef Spišák (1. výročie) 8.00 

12.4. (pia) féria Ražňany † Štefan (1. výročie) 18.30 
 

13.4. (so) 
 

féria 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 84 r. života 
Jolany s prosbou o Z a BP pre 
jej rod. 

 
18.30 

 

14.4. (ne) 
Kvetná nedeľa – 

Nedeľa Utrpenia 

Pána 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 85 r. života 
Jozefa s prosbou o Z a BP pre 
jeho rod. 

 
9.00 

 

15.4. (po) 
 

féria 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 60 r. života 
Kristíny s prosbou o Z a BP pre 
jej rod. 

 
18.30 

 

17.4. (st) 
 

féria 

 
Ražňany 

† Jozef, Veronika, Jozef, 
Margita, Ondrej 
Z a BP pre bohuznámu rod. 

 
18.30 

 

18.4. (št) 

 

Zelený štvrtok 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 90 r. života 
Cecílie s prosbou o Z a BP pre 
jej rod. 

 
18.30 

19.4. (pia) Veľký piatok Ražňany 
 

Obrady 17.00 

20.4. (so) Biela sobota 

 

Ražňany Na úmysel darcu  19.30 

 

21.4. (ne) 

 

 

Veľkonočná 

nedeľa  

 
Ražňany 

Poďakovanie za 40 rokov 
spoločného života Petra 
a Kristíny s prosbou o Z a BP 
pre ich rod.  

 
10.00 

 

22.4. (po) 

 

Veľkonočný 

pondelok 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 75 r. života 
Antona s prosbou o Z a BP pre 
jeho rod. 

 
9.15 

24.4. (st) féria Ražňany † Juraj 
Z a BP pre bohuznáme rod. 

18.30 
 

 

25.4. (št) 

 

féria 

 
Ražňany 

† Ján, Jozef a ostatní zosnulí 
rod. Horňákovej a Juskovej 
Z a BP pre bohuznámu rod. 

 
8.00 

 

 

26.4. (pia) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 
 

Z a BP pre Antóniu a Martina 
a pre rod. Gaľovú 
Poďakovanie za 75 r. života 
Marcela s prosbou o Z a BP  
pre jeho rod.  

 
 

18.30 



  

27.4. (so) féria 

 

Ražňany † Helena 
Z a BP pre Juraja s rod.  

18.30 

 

 

28.4. (ne) 

 

 Druhá 

veľkonočná 

nedeľa – Nedeľa 

Božieho 

milosrdenstva 

 
Ražňany 

 
Poďakovanie za 85 r. života 
Františky s prosbou o Z a BP 
pre jej rod. 

 
 

10.30 

 

Lektori 

  8.4. (po) Tomáš Solár Katarína Repaská 
10.4. (st) Karolína Telesnická Esterka Rácová 
12.4. (pia) Katarína Solárová Eliška Hudáková 
14.4. (ne) Andrej Slaninka Katarína Slaninková Matúš Soľár 
15.4. (po) Zuzana Polohová Júlia Štefančíková 
17.4. (st) Simonka Balčáková Tánička Imrichová 
18.4. (št) Mária Galeštoková Mária Slaninková Juraj Kochan 
19.4. (pia) Mária Smetanková Katarína Karnišová Kamila Golodžejová 
20.4. (so) Vincent Novotný Veronika Juricová Eva Novotná 

Kamil Golodžej Eva Semanová Pavol Solár 
21.4. (ne) Mária Zborayová Martin Zboray Mária Zborayová 
22.4. (po) Dorota Kolková Katarína Kolková Mária Nagyová 
24.4. (st) Michaela Kovaľová Katarína Repaská 
26.4. (pia) Ondrej Kolek Tomáš Solár 
28.4. (ne) Zuzana Gubčíková Jozef Horňák Mária Horňáková 

 

Obetné dary 

14.4. (ne) Martin Tuleja Jana Tulejová 
18.4. (št) Anton Dzurík Mária Dzuríková 
20.4. (so) Andrej Slaninka Katarína Slaninková 
21.4. (ne) Vladimír Soľár  Monika Soľárová 
22.4. (po) Magdaléna Kožušková Mária Jusková 
28.4. (ne) Vincent Novotný Eva Novotná 

 

Upratovanie kostola 

13.4. (so) č. d.: 75, 76, 396, 79 – po sv. spovedi o 12.00 hod. 
20.4. (so) č. d.: 80, 81, 82, 83 – po skončení obradov cca 21.30 hod. 
26.4. (pia) č. d.: 84, 85, 86, 87 

 
 

IČO VYDAVATEĽA: 35 508 566, sídlo vydavateľa: Ražňany 238, 082 61 Ražňany 238 



  

 


