OZNAMY
1. Sv. spoveď pred prvým piatkom bude:
Pondelok a stredu od 17.00 hod. do sv. omše. V piatok
od 16.00 hod. do 17.00 hod. V stredu (1.5.) budeme spovedať
chorých od 9.00 hod.
2. Májová pobožnosť začne vždy desať (10) minút pred sv. omšou,
teda 18.20 hod.
3. V sobotu 4.5.2019 bude o 17.30 hod. Večeradlo.
4. V sobotu 11.5.2019 budeme spovedať pred prvým svätým
prijímaním deti a ich rodinných príslušníkov od 9.00 hod.
5. V nedeľu 12.5.2019 bude o 10.30 sv. omša, pri ktorej osemnásť
(18) detí prvýkrát príjme

Ježiša v Eucharistii. Nezabudnime

v modlitbách na tieto deti.
6. Na Štvrtú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera (12.5.)
budú modlitby a prosby za kňazské a rehoľné povolania. V túto
nedeľu bude zbierka na seminár. Srdečné Pán Boh zaplať.
7. Na druhú májovú nedeľu pripadá Deň matiek. Nezabudnime nielen
v tento deň na naše mamy.
8. Na účet zbierky Tehlička na pomoc oblastiam postihnutých
povodňami sme odviedli 612,00 €. V Uz. Pekľanoch sa vyzbieralo
122,00 € a v Ražňanoch 490,00 €. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa
do zbierky zapojili, či už hmotne, alebo aj duchovne.
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Božie milosrdenstvo
Pán Ježiš sa prihovára sv. sestre Faustíne, apoštolke Božieho milosrdenstva.
Dnes, v Nedeľu Božieho milosrdenstva, sa započúvajme do povzbudivých slov nášho
Pána, zamyslime sa nad nimi a precíťme ich, aby sme plnšie uverili Božiemu
milosrdenstvu a stali sa jeho svedkami.
„Bol som tvojím majstrom – som - a budem. Aj ty sa usiluj, aby sa tvoje srdce
pripodobnilo môjmu pokornému a tichému srdcu. Všetko, čo ťa stretne, znášaj
pokojne a trpezlivo. V trpezlivosti je ukrytá najväčšia sila. Trpezlivosť vždy
vedie k víťazstvu, aj keď nie ihneď. To víťazstvo sa niekedy ukáže až po rokoch.
Nebráň sa, keď bude na teba padať všetko zahanbenie, a ty budeš nevinná.
Dovoľ triumfovať druhým. Neprestaň byť dobrá, keď zbadáš, že zneužívajú
tvoju dobrotu. Keď to bude potrebné, ja sám sa ťa zastanem. Buď vďačná i za
moju najmenšiu milosť, lebo vďačnosť ma pobáda dávať ti nové milosti.“
„Neboj sa niesť svoj kríž, ja ti pomôžem. Len ma nikdy neopúšťaj. Objím kríž spolu
so mnou, aby si vládala objať všetkých bratov a sestry. Dokážeš veľa, ak sa celkom
odovzdáš do mojej vôle a povieš: nie ako ja chcem, ale ako je tvoja vôľa, ó Bože, nech
sa mi stane. Vedz, že tieto slová vypovedané z hĺbky srdca v jednom okamihu vynášajú
dušu na vrchol svätosti. V takej duši mám zvláštne zaľúbenie.
Urob si predsavzatie, že sa nebudeš opierať o ľudí. Nech ti stačí, že ja ťa milujem
a chápem vo všetkej tvojej biede a úbohosti“
„Moje milosrdenstvo je väčšie než tvoja bieda i bieda celého sveta. Kto môže
zmerať moju dobrotu? Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil
kopijou otvoriť svoje srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva, kde sa strácajú
všetky tvoje hriechy a celá tvoja bieda. Z neho ti plynú všetky milosti. Prichádzaj teda
a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery. Skrúšené srdce nikdy neodmietam,
tvoja bieda utonie v priepasti môjho milosrdenstva. Ó, aká mi je drahá tvoja duša!
Do dlaní som si ťa vryl. A ty si vryla hlbokú ranu do môjho srdca.“
Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, za tvoje úžasné milosrdenstvo. Keď sa k nemu
úprimne priblížime, strácajú sa naše biedy, hriechy a zlosti. Ďakujeme ti, že si nám
zjavil Otca milosrdenstva a poslal Ducha lásky a pravdy.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Liturgický prehľad od 29.4.2019 do 5.5.2019
Ražňany

Za zosnulých rod. Juskovej
a Olejárovej
Z a BP pre rod. Olejárovú

Ražňany

† Jozef, Mária, Juraj, Ján
Z a BP pre rod. Rokošnú

2.5. (št)

sv. Jozef,
robotník
sv. Atanáz,
biskup a učiteľ
Cirkvi

Ražňany

Za zosnulých rod. Juskovej
a Novotnej
Z a BP pre bohuznámu rod.

8.00

3.5. (pia)

sv. Filip a Jakub,
apoštoli

Ražňany

Za žijúcich a zosnulých členov
ružencového bratstva

18.30

Sobášna sv. omša

15.30

29.4. (po)

1.5. (st)

4.5. (so)

5.5. (ne)

sv. Katarína
Sienska, panna
a učiteľka Cirkvi,
Patrónka Európy

sv. Florián,
mučeník
Tretia
veľkonočná
nedeľa

Ražňany

Ražňany

Za hasičov a starostu obce
Z a BP pre Antona, Jozefa
a Vladimíra
Poďakovanie za 50 r. života
Petra s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.

18.30

18.30

18.30
9.15

Lektori
29.4. (po)
1.5. (st)
3.5. (pia)
5.5. (ne)

Karolína Telesnická
Katarína Solárová
Zuzana Polohová
Zuzana Gubčíková
Štefan Slaninka

Esterka Rácová
Eliška Pavuková
Júlia Štefančíková
Marcela Kováčová

Obetné dary
5.5. (ne)

Ján Solár

Katarína Solárová

Upratovanie kostola
3.5. (pia)

č. d.: 88, 89, 91, 93

Liturgický prehľad od 6.5.2019 do 12.5.2019
6.5. (po)

féria

Ražňany

† Jozef, Albert, Mária a zosnulí
rod. Čorbovej a Karabinošovej
Za zosnulých rod. Karnišovej

18.30

8.5. (st)

féria

Ražňany

† Helena, Juraj, Michal, Štefan,
Judita, Ondrej
Z a BP pre Magdalénu

18.30

9.5. (št)

féria

Ražňany

10.5. (pia)

féria

Ražňany

11.5. (so)

féria

Ražňany

† Juraj, Jozef, Vincent
Z a BP pre rod. Fabianovú

18.30

12.5. (ne)

Štvrtá
veľkonočná
nedeľa

Ražňany

Za prvoprijímajúce deti a ich
rodičov

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc
pre Katarínu
† Ján a ostatní zosnulí rod.
Tuptovej a Jacovej
† Rudolf, Anna, Michal

8.00
18.30

Lektori
6.5. (po)
8.5. (st)
10.5. (pia)
12.5. (ne)

Tánička Imrichová
Michaela Kovaľová
Tomáš Solár
Rodičia prvoprijímajúcich detí

Obetné dary
12.5. (ne)

Prvoprijímajúce deti

Upratovanie kostola
10.5. (pia)

č. d.: 94, 95, 96, 364

Simonka Balčáková
Katarína Repaská
Ondrej Kolek

