OZNAMY
Farské oznamy

1. V nedeľu 21.7.2019 bude zbierka na kostolné potreby.
2. V auguste bude farská púť do Medžugoria s týmto programom:
PÚŤ

DO

M E DŽ U G O R I A

18. 8. – 24. 8. 2019
1. deň: NEDEĽA
odchod o 13.00 hod.
cesta cez Maďarsko do Chorvátska
2. deň: PONDELOK
ráno príchod do Chorvátska, celodenný pobyt pri mori,
odchod do Medžugoria, ubytovanie, večera a nocľah
3. deň: UTOROK
pobyt v Medžugorí, náš osobný duchovný program
a účasť na spoločnom duchovnom programe
4. deň: STREDA
pobyt v Medžugorí, náš osobný duchovný program
a účasť na spoločnom duchovnom programe
5. deň: ŠTVRTOK
pobyt v Medžugorí, náš osobný duchovný program
a účasť na spoločnom duchovnom programe
6. deň: PIATOK
ráno odchod z Medžugoria,
cesta do Chorvátska a celodenný pobyt pri mori,
večer cesta domov cez Maďarsko
7. deň: SOBOTA
príchod domov v popoludňajších hodinách
CENA: 190, - €
V cene je zahrnuté 4x ubytovanie, 3x obed,
doprava, cestovné a zdravotné poistenie.

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

Poďakovanie a požehnanie
Svojho času som bol farárom v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce.
Duchovný otec Pavol Bugoš bol farárom tiež v Košiciach na sídlisku Nad
jazerom. V roku 2004 som prišiel do Brezovice a on v roku 2008
do Ražnian. Ľuďom, ktorých som vtedy v Ražňanoch poznal, som povedal,
že ste dostali veľmi dobrého kňaza. Po jedenástich rokoch sú
tieto slová pravdivé a Vašou osobnou skúsenosťou s duchovným
otcom Pavlom ešte veľmi silno umocnené. Vyoral tu veľmi
hlbokú brázdu, urobil tu veľmi veľa práce a zanechal tu veľmi veľa toho
viditeľného na farskej budove, pastoračnom centre i na kostoloch. Ale
určite ešte viac je toho neviditeľného v duchovnej oblasti, vo Vašich
srdciach a životoch.
Chcem sa mu aj ja za toto všetko veľmi pekne poďakovať
a vysloviť mu úprimné Pán Boh zaplať.
Latku nastavil veľmi vysoko. Takto nastavená latka sa dá zdolávať
tak, že človek sa ju snaží buď preskočiť, alebo podliezť. A my ju podliezať
určite nechceme. Chceme ju s Božou pomocou preskakovať, zdolávať,
a tak sa dvíhať ďalej hore vo svojom živote.
V tomto nech nám Pán Boh pomáha, Panna Mária nech za nás
oroduje a naši duchovní patróni nech nás sprevádzajú na našej životnej
ceste.
Ďakujem otcovi Pavlovi Bugošovi za všetko, na čom môžeme my
teraz spoločne v našej farnosti ďalej budovať a vo všetkom pokračovať.

Vám
všetkým
Ražňančanom,
Uzovskošalgovčanom
i Uzovskopekľančanom ďakujem za prijatie. Prosím Vás o modlitby
a o vzájomnú pomoc.
S úctou a vďakou voči Vám i duchovnému otcovi Pavlovi a s
požehnaním, ktoré Vám vyprosujem, ostáva
Váš duchovný otec Pavel.

Liturgický prehľad od 8.7.2019 do 14.7.2019

8.7. (po)

féria

Ražňany

10.7. (st)

féria

Ražňany

12.7. (pia)

féria

Ražňany

13.7. (so)

féria

Ražňany

14.7. (ne)

Pätnásta nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Z a BP pre bohuznámu rod.
† Miroslav, Viera
a ostatní zosnulí (rod. Stašová
a Eliášová)
† Ján (1. výročie)
Z a BP Anna (60 rokov života)
s rodinou
† Ján, Mária, Ondrej,
František, Mária a Ján
Z a BP pre bohuznámu rod.
† Metod
Z a BP rodina Popadičová
Z a BP manželia Peter
a Zuzana (20 rokov
manželského života) s rodinou

18.30

7.00
18.30
18.30

8.00

Lektori
8.7. (po)
10.7. (st)
12.7. (pia)
14.7. (ne)

Zuzana Polohová
Tomáš Solár
Karolína Telesnická
Mária Zborayová Mária Zborayová

Júlia Štefančíková
Ondrej Kolek
Ester Rácová
Martin Zboray

Obetné dary
14.7. (ne)

Kamil Golodžej

Mária Golodžejová

Upratovanie kostola
12.7. (pia)

č. d.: 131, 132, 135, 136

Liturgický prehľad od 15.7.2019 do 21.7.2019
15.7. (po)

sv. Bonaventúra,
biskup a učiteľ
Cirkvi

Ražňany

Z a BP Mária (75 rokov života)
a Ľudmila (50 rokov života)
s rodinami

Ražňany

† Daniel
Z a BP pre bohuznámu rod.

Z a BP Marta (86 rokov života)

17.7. (st)

sv. Andrej –
Svorad
a Benedikt,
pustovníci

19.7. (pia)

féria

Ražňany

20.7. (so)

féria

Ražňany

21.7. (ne)

Šestnásta
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

† Jozef, Peter, Margita, Juraj
a Margita
Z a BP pre bohuznámu rod.
Z a BP manželia Dušan
a Mária (Mária 60 rokov
života) 40 rokov manželského
života

18.30

7.00

18.30

18.30
9.15

Lektori
15.7. (po)
17.7. (st)
19.7. (pia)
21.7. (ne)

Katarína Solárová
Zuzana Polohová
Simona Balčáková
Mária Nagyová
Dorota Kolková

Obetné dary

Eliška Pavuková
Júlia Štefančíková
Tatiana Imrichová
Katarína Kolková

21.7. (ne)

Jozef Horňák

Mária Horňáková

Upratovanie kostola
19.7. (pia)

č. d.: 409, 140, 141, 142

