OZNAMY
1. Na druhú májovú nedeľu pripadá Deň matiek. Nezabúdajme na naše
mamy.
2. Na Štvrtú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera (12.5.) sa
modlime a prosme za kňazské a rehoľné povolania. V túto nedeľu je
zbierka na seminár. Srdečné Pán Boh zaplať.
3. V pondelok 13.5.2019 o 17.30 hod. bude Večeradlo.
4. Na tretiu nedeľu v mesiaci (19.5.) bude zbierka na kostolné potreby.
5. V piatok 24.5.2019 bude Noc kostolov. V kostole v Uzovských
Pekľanoch bude takýto program:
17.50 - 18.00 Zvonenie zvonov
18.00 - 18.30 Májová pobožnosť
18.30 - 19.00 Ochutnávka omšového vína s možnosťou jeho zakúpenia
19.00 - 20.00 Peter Milenky – Band (koncert)
20.00 - 21.00 Sv. omša, celebruje vdp. Peter Zubko
21.00 - 22.00 Predstavenie sv. Košických mučeníkov (životopis)
22.00 - 22.30 Občerstvenie
22.30 – 24.00 Koncert gospelovej skupiny Kalich s adoráciou pred
Oltárnou
sviatosťou
Počas celého programu bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Všetci ste srdečne pozvaní.
6. Naša farnosť sa zapojí do celoslovenskej štafetovej adorácie rodín
za rodiny - Slovensko 2019, v Ražňanoch v sobotu 25.5.2019 od 8.00
hod. do 20.00 hod. Adorácia je určená predovšetkým pre rodiny. Pozývame
Vás do záväznej hodinovej adorácie podľa Vašej voľby. Bližšie informácie
na nástenke a u Jána Solára 0915 916 283 a Kataríny Solárovej 0917
374 540.

Obec Ražňany pozýva všetky mamky
pri príležitosti Dňa matiek
v nedeľu 19.5.2019 o 15.00 hod.
na kultúrne posedenie do spoločenského
pavilónu.
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Nezabudnime prejaviť vďačnosť mamám
Na druhú májovú nedeľu si pripomíname deň matiek. Táto pekná tradícia sa od čias
zamatovej revolúcie udomácnila aj v našich končinách. Ak by sme pohliadli trochu do
histórie, najznámejšou ženou, ktorá presadzovala tento deň ako sviatok pre všetkých,
bola Američanka Anna Jarvisová zo Západnej Virgínie. Ona presvedčila prezidenta
Woodrowa Wilsona, aby deň matiek v roku 1914 vyhlásil pre celé Spojené štáty ako
príležitosť prejaviť našu lásku a úctu matkám našej krajiny.
Je potrebné prejaviť vďačnosť mamám za ich starostlivosť, obetavosť a lásku. Pred
očami sa mi vynára kreslená anekdota, na ktorej lekár hovorí matke: „50 percent
svojej energie venujete práci, 50 percent starostlivosti o manžela a domácnosť a 50
percent deťom. Začínam tušiť, kde je váš problém.“ To, že mnohé matky musia
zvládnuť nezvládnuteľné, si naozaj zaslúži našu úctu, lásku a uznanie. Dobrota
a nesmierna obetavosť žien, ktoré privádzajú na svet deti a potom vychovávajú
a pripravujú budúcnosť našej spoločnosti a cirkvi, nás musí potichu napĺňať hlbokým
vnútorným pocitom vďačnosti za všetko, čo tieto ženy neraz musia prestáť a pretrpieť.
Deň matiek je teda pre nás všetkých príležitosťou spomenúť si na naše mamy.
Pomodliť sa za tie, ktoré už medzi nami nie sú. Môžeme za ne poprosiť aj vzor
všetkých matiek, Božiu matku Pannu Máriu, ktorú si osobitne uctievame počas celého
mesiaca máj.
Prejaviť lásku mamám, ktoré na tomto svete ešte máme. Ak nášmu prejavu lásky
stojí niečo v ceste, deň matiek je výbornou príležitosťou na zmierenie, ak treba
odprosenie alebo odpustenie.
A pre mužov to zároveň platí nielen vo vzťahu k svojim mamám, ale aj vo vzťahu
k vlastným ženám, matkám svojich detí. Poďakovať, potešiť, ak treba odpustiť, objať,
pohladiť.
Nezabudnime túto nedeľu dať najavo našu vďačnosť mamám, bez ktorých by
nemohli existovať naše rodiny, ba ani ľudský život, ten najvzácnejší Boží dar, ktorý
sme dostali každý bez výnimky vďaka našej matke.

Úprimné Ď A K U J E M všetkým ženám a zvlášť matkám vyjadruje a prosí
pre ne silu do života duchovný otec Pavol.

Liturgický prehľad od 13.5.2019 do 19.5.2019

13.5. (po)

Blahoslavená
Panna Mária
Fatimská

Ražňany

15.5. (st)

féria

Ražňany

16.5. (št)

sv. Ján
Nepomucký, kňaz
a mučeník

Ražňany

17.5. (pia)

féria

Ražňany

18.5. (so)

féria

Ražňany

19.5. (ne)

Piata
veľkonočná
nedeľa

Ražňany

Poďakovanie za 40 rokov
spoločného života Vavrinca
a Márie s prosbou o Z a BP pre
ich rod.
Poďakovanie za 50 r. života
Anny
† Ján, Jozef
Z a BP pre rod. Karnišovú a
Štelbackú

18.30

18.30

† Alenka a zosnulí
rod. Novotnej
Z a BP pre rod. Novotnú
† Tomáš, Ľudovít, Regina
Z a BP pre rod. Stachovú
Poďakovanie za 75 r. života
Boženy s prosbou o Z a BP pre
jej rod.
† Anna, Ján
Z a BP pre rod. Tulejovú
Za Krakovských pútnikov

18.30

Poďakovanie za 70 r. života
Jána s prosbou o Z a BP pre
jeho rod.

8.00

8.00

18.30

Lektori
13.5. (po)
15.5. (st)
17.5. (pia)
19.5. (ne)

Karolína Telesnická
Katarína Solárová
Zuzana Polohová
Zuzana Karabinošová
Jozef Horňák

Ester Rácová
Eliška Pavuková
Júlia Štefančíková
Katarína Horňáková

Obetné dary
19.5. (ne)

Kamil Golodžej

Mária Golodžejová

Upratovanie kostola
17.5. (pia)

č. d.: 97, 405, 98, 99

Liturgický prehľad od 20.5.2019 do 26.5.2019
20.5. (po)

sv. Bernardín
Sienský, kňaz

Ražňany

22.5. (st)

sv. Rita z Cascie,
rehoľníčka

23.5. (št)

Za zosnulých rod. Gaľovej
Z a BP pre rod. Gaľovú

18.30

Ražňany

† Ján, František, Imrich,
Apolónia, Mária
Z a BP pre bohuznáme rod.

18.30

féria

Ražňany

Z a BP pre rod. Kožárovú

8.00

24.5. (pia)

féria

Ražňany

Za zosnulých rod. Malíkovej
a Hovanovej
Z a BP pre rod. Malíkovú

18.30

25.5. (so)

féria

Ražňany

† Mária, Ján, Helena
Z a BP pre rod. Tulejovú

18.30

26.5. (ne)

Šiesta
veľkonočná
nedeľa

Ražňany

Poďakovanie za 70 r. života
Márie s prosbou o Z a BP pre
jej rod.

9.15

Lektori
20.5. (po)
22.5. (st)
24.5. (pia)
26.5. (ne)

Simona Balčáková
Michaela Kovaľová
Ondrej Kolek
Anna Solárová
Barbora Kolková

Tatiana Imrichová
Katarína Repaská
Tomáš Solár
Vojtech Horňák

Obetné dary
26.5. (ne)

Jozef Horňák

Mária Horňáková

Upratovanie kostola

24.5. (pia)

č. d.: 100, 101, 102, 103

