OZNAMY
Farské oznamy

1. V nedeľu 23.6.2019 je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
2. Kto sa na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastní na
recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za zvyčajných
podmienok úplné odpustky.
3. V sobotu 29.6.2019 je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.
4. V piatok 5.7.2019 o 10.30 hod. je odpustová slávnosť sv. Cyrila
a Metoda v Pekľanoch.
5. V dňoch 6. – 7. 7.2019 bude odpustová slávnosť v Levoči.
6. Sv. spoveď pred prvým piatkom bude: v pondelok a stredu od
16.00 hod., pre chorých v stredu od 8.30 hod.
7. V sobotu 6.7.2019 o 17.30 hod. bude Večeradlo.
8. Združenie kresťanských seniorov Slovenska Vás pozýva na XXII.
ročník celoslovenskej púte seniorov Slovenska vo štvrtok
11.7.2019 na Mariánsku horu do Levoče. Začiatok programu je
o 7.50 hod.
Obecné oznamy

1. V pondelok 24.6.2019 o 8.00 hod. spoločnosť H+EKO uskutoční
v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Netreba ich
nikde nosiť. Stačí, ak ich necháte na dostatočne viditeľnom mieste
pred svojou bránou.
2. Obecný úrad Vás pozýva dňa 29.6.2019 o 15.00 hod. do miestneho
parku na kultúrnu akciu ČEREŠŇOBRANIE. V programe vystúpia
deti z MŠ, CZŠ, detský folklórny súbor HOĽANGA, folklórny súbor
ŇARŠANKA,
spoločenské
tance,
folklórna
skupina
HERMANOVČAN, folklórna skupina BARVINEK z Jakubovian,
Heligonkári Gaberovci z Podpoľania, folklórna skupina DRIŠĽAK
a hudobná skupina NIEČO NAVYŠE.
3. Obecný úrad vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné pozície
do Komunitného centra (KC) – odborný garant KC a odborný
pracovník KC. Bližšie informácie nájdete na obecnej webovej
stránke.
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Poďakovanie a požehnanie
Takto o týždeň budem stáť poslednýkrát pred Vami ako Váš duchovný otec.
Prišiel čas rozlúčky.
To, čo ma na konci môjho jedenásťročného pôsobenia medzi Vami napĺňa, je
vďačnosť. Vďačnosť za každého z Vás. Za každý prejav Vašej lásky voči mne
a voči každému, s kým ste sa stretli.
Ak som niekomu ublížil, alebo som sa k niekomu správal nevhodne, odpusťte mi,
prosím.
A nakoniec Vás chcem poprosiť, nebuďme smutní, že sa naše spoločné žitie
končí,
ale tešme sa z toho, čo sme mohli spolu prežiť.
Prajem Vám pokoj a prijmite požehnanie:
„Nech Vás žehná Pán a nech Vás ochraňuje!

Nech Pán rozžiari svoju tvár nad Vami a nech Vám je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k Vám a nech Vám daruje pokoj!
Boh nech je pred Vami a ukazuje Vám správnu cestu.
Boh nech je vedľa Vás, aby Vás zovrel do náručia a chránil Vás.
Boh nech je za Vami a chráni Vás pred útokmi zlých ľudí.
Boh nech je pred Vami, aby Vás zachytil, keď spadnete a vyslobodil Vás
z pasce.
Boh nech je vo Vás a teší Vás, keď Vás prepadne smútok.
Boh nech je okolo Vás a chráni Vás.
Boh nech je nad Vami a žehná Vás.
Tak nech Vás stále požehnáva dobrotivý Boh.“

Všetko dobré každému z Vás želá duchovný otec Pavol.

Liturgický prehľad od 24.6.2019 do 30.6.2019

24.6. (po)

Narodenie
sv. Jána Krstiteľa

Ražňany

26.6. (st)

féria

Ražňany

27.6. (št)

sv. Ladislav

Ražňany

28.6. (pia)

Najsvätejšie
Srdce Ježišovo

Ražňany

29.6. (so)

sv. Peter a Pavol,
apoštoli

Ražňany

Za veriacich

9.15

30.6. (ne)

Trinásta nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Poďakovanie za 35 rokov
spoločného života Jaroslava
a Oľgy s prosbou o Z a BP pre
ich rod.

9.30

Z a BP pre bohuznáme rod.
† Mária, Andrej, Juraj, Mária,
Pavol
† Štefan, Štefan
Z a BP pre rod. Novotnú
Poďakovanie za 70 r. života
Márie s prosbou o Z a BP
pre jej rod.

18.30
18.30
8.00

Poďakovanie za školský rok

8.30

† Ján, Mária, Ján
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.30

Lektori
24.6. (po)
26.6. (st)
28.6. (pia)
29.6. (so)

Karolína Telesnická
Katarína Solárová
Matúš Soľár
Andrej Slaninka
Mária
Juraj Kochan
Galeštoková

Ester Rácová
Eliška Pavuková
Katarína Slaninková
Mária Slaninková

30.6. (ne)

Kamila Golodžejová

Katarína Karnišová

Mária Smetanková

Obetné dary
28.6. (pia)
29.6. (so)
30.6. (ne)

Andrej Slaninka
Vladimír Soľár
Magdaléna Kožušková

Katarína Slaninková
Monika Soľárová
Mária Jusková

Upratovanie kostola

28.6. (pia)

č. d.: 122, 123, 124, 125

Liturgický prehľad od 1.7.2019 do 7.7.2019
1.7. (po)

féria

3.7. (st)

sv. Tomáš,
apoštol

5.7. (pia)

sv. Cyril
a Metod,
Slovanskí
vierozvestcovia

6.7. (so)

7.7. (ne)

sv. Mária
Goretti, panna a
mučenica
Štrnásta nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

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

18.30

Ražňany

† Karol, Anna, Pavol, Mária

18.30

Ražňany

Za žijúcich a zosnulých členov
ružencového bratstva

9.15

Ražňany

Za zosnulých bohuznámej rod.
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.30

Ražňany

Poďakovanie za 45 r. života
kňaza Ondreja

10.30

Lektori
1.7. (po)
3.7. (st)
5.7. (pia)
7.7. (ne)

Tatiana Imrichová
Michaela Kovaľová
Pavol Solár
Kamil Golodžej
Eva Novotná
Vincent Novotný

Simona Balčáková
Katarína Repaská
Eva Semanová
Veronika Juricová

Obetné dary
5.7. (pia)
7.7. (ne)

Vincent Novotný
Ján Solár

Eva Novotná
Katarína Solárová

Upratovanie kostola
6.7. (so)

č. d.: 126, 127, 128, 129 o 8.00 hod.

Drahý náš duchovný otec!
Tohtoročná oslava sviatku Vášho patróna,
sv. Pavla, má pre nás trpkú príchuť. Správa
o Vašom odchode nás zaskočila.
V mysliach sa nám teraz premieta
uplynulých jedenásť rokov Vášho pôsobenia
v našej farnosti.
Vyorali ste hlbokú brázdu v duchovnom
živote našich veriacich počnúc dôkladnou
prípravou mladých na sviatosť birmovania, cez
predmanželskú
prípravu,
rozbehli
ste
manželské stretnutia, modlitby matiek a otcov,
každoročné duchovné cvičenia v Herľanoch a sprostredkovanie misií.
Starali ste sa o našich starkých a chorých vysluhovaním sviatosti
zmierenia pred prvým piatkom a roznášaním sv. prijímania každú
nedeľu. Zvykli sme si na Vašu prítomnosť v spovednici pred každou sv.
omšou. Veľmi obohacujúce boli adorácie pri Oltárnej Sviatosti a mnoho,
mnoho iných aktivít. S láskou spomíname na sv. omše a poučné aj
povzbudzujúce slová v kázňach.
Vrelá vďaka Vám za to!
Sme vďační Pánu Bohu za to, že nám poslal takého starostlivého
pastiera. Počas Vášho pôsobenia sa naša farnosť zmenila k nepoznaniu.
Prestavba farskej budovy, vybudovanie pastoračného centra,
rekonštrukcia kúrenia v kostole, maľovanie kostola a izolácia okolo neho,
schodište na chór, pevný obetný stôl, vybudovanie sociálneho zariadenia
s rozšírením sakristie pri farskom kostole a veľa ďalších prác na ﬁliálkach
– to všetko ste stihli popri vyčerpávajúcej činnosti na duchovnom poli.
Z celého srdca sa Vám chceme poďakovať za Vašu namáhavú
a obetavú kňazskú službu.
Do ďalších dní na Vašom novom pôsobisku Vám v modlitbách
vyprosujeme pevné zdravie, pokoj v duši, pomoc Najvyššieho a ochranu
Božej Matky.

Zároveň vítame v našej farnosti nového duchovného otca. Nech Vás
Pán na Vašom novom pôsobisku sprevádza svojou láskou a požehnaním.
Vďační veriaci z Ražnian

