(pokračovanie z 1. strany)

Nech Pán Ježiš na orodovanie sv. Anny i sv. Joachima, rodičov
Panny Márie, na orodovanie svojej matky Panny Márie i svojho pestúna sv.
Jozefa ochraňuje a požehnáva naše mamy i otcov, naše deti, naše rodiny
i našu farskú rodinu.
Žehnám Vám všetkým, najmä našim rodinám.
Váš duchovný otec Pavel.

OZNAMY
Farské oznamy

1. V nedeľu 21.7.2019 máme pravidelnú mesačnú zbierku na kostolné
potreby.
2. Spovedanie chorých bude v pondelok 29.7.2019 od 8.00 hod.,
spovedanie pred prvým piatkom bude v pondelok a piatok od 16.00
hod. a v stredu pred rannou sv. omšou i po sv. omši.
3. V sobotu 3.8.2019 bude celodiecézna fatimská sobota v Obišovciach.
Z našej farnosti pôjdeme autobusom o 7.30 hod. z Uz. Peklian
a o 7.45 hod. z Ražnian a z Uz. Šalgova. Cena 5 eur.
4. V sobotu 3.8.2019 o 17.30 hod. bude Večeradlo.
5. V nedeľu 21.7.2019 bude arcidiecézna odpustová slávnosť ku cti
Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove.
Obecné oznamy

1. Obecný úrad v spolupráci s FC Ražňany Vás pozývajú na Memoriál
Jozefa Miška, ktorý sa uskutoční 27.7.2019 o 13.00 hod. na
futbalovom ihrisku v Ražňanoch.
2. Dobrovoľný hasičský zbor Ražňany pozýva obyvateľov obce
a nadšencov hasičského športu na 26. ročník Memoriálu p. Cicmana,
ktorý sa uskutoční 4.8.2019 o 13:00 hod. na ihrisku TJ Ražňany.
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X 22.7., 4.8.2019

Sv. Anna, matka Matky Pána, oroduj za nás!
Sviatok sv. Anny, taký krásny a prepotrebný
v týchto našich časoch. Niekedy sa slávil ako sviatok
iba sv. Anny, dnes je to sviatok sv. Joachima a sv.
Anny, rodičov Panny Márie. Práve preto je dnes taký
veľmi potrebný a dôležitý, lebo potrebujeme chrániť
rodičovstvo, manželstvo, otcovstvo i materstvo
a rodinu. Práve na rodinu, na otcovstvo a materstvo sú
dnes najväčšie útoky. Panna Mária vo Fatime povedala,
že posledné útoky diabla budú na rodinu. Pamätáme si
útoky na kňazov počas pontifikátu pápeža Benedikta
XVI. Teraz je na muške útokov Zlého práve rodina, otec a mama.
Sv. Anna bola mama Panny Márie. Materstvo je najkrajšie, ale
i najťažšie a najzodpovednejšie poslanie na svete. Ruka, ktorá hýbe
kolískou, hýbe svetom. Pre človeka je najdôležitejšie to, čo dostane v prvých
rokoch života. Teda to, čo mu dá jeho mama. Hovorí sa, že to najdôležitejšie
do života človek prijíma spolu s materským mliekom.
K tomuto sviatku sv. Anny, mamy Panny Márie, bol pridaný aj sv.
Joachim, jej otec. Hovoríme o mame, ale rovnako dôležitý je aj otec. Dnes
sa hovorí o kríze otcovstva. Otcovia musia veľa a dlho pracovať, za prácou
ďaleko cestovať, aby uživili svoje rodiny. Otec je živiteľ rodiny. To je jeho
dôležitá úloha. Ale otec nie je len ten, kto materiálne zabezpečuje rodinu.
Manželka a deti potrebujú jeho pomoc a ochranu. Silnú i prísnu pomocnú
ochrannú a výchovnú ruku. Otec je kňaz v rodine.
Ani mama, ani otec nezvládnu však svoju úlohu bez Božej pomoci.
Nedokážu splniť svoje poslanie bez Božieho požehnania. Preto chceme
vyprosovať od našej nebeskej patrónky sv. Anny požehnanie pre naše
rodiny, predovšetkým pre mamy. A od sv. Joachima požehnanie
predovšetkým pre otcov.
(pokračovanie na poslednej strane)

Liturgický prehľad od 22.7.2019 do 28.7.2019

22.7. (po)

sv. Mária
Magdaléna

24.7. (st)

sv. Šarbel

Ražňany

26.7. (pia)

sv. Joachim
a Anna, rodičia
Panny Márie

Ražňany

27.7. (so)

28.7. (ne)

Ražňany

sv. Gorazd
a spoločníci

Sedemnásta
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Ražňany

Z a BP Mária (97 rokov života)
s rodinou

18.30

Z a BP pre bohuznámu rodinu
† Jozefína a zosnulí z rodiny
Perecárovej

7.00

Z a BP manželia Anna a Peter
(40 rokov manželstva)
a Anna (40 rokov života)

18.30

Sobášna sv. omša

13.30

Z a BP manželia Andrej
a Katarína (45 rokov
manželstva) s rodinou
† František, Mária, Milan,
Mária a Marián
Odpustová sv. omša za našu
farnosť

18.30

10.30

Lektori
22.7. (po)
24.7. (st)
26.7. (pia)

Michaela Kovaľová
Ondrej Kolek
Mária Horňáková

28.7. (ne)

Katarína Horňáková

Zuzana
Gubčíková
Jozef Horňák

Katarína Repaská
Tomáš Solár
Jozef Horňák
Zuzana Karabinošová

Obetné dary
26.7. (pia)
28.7. (ne)

Mária Galeštoková
Miloš Kolek

Mária Jusková
Dorota Kolková

Upratovanie kostola
26.7. (pia)

č. d.: 143, 144, 145, 315

Liturgický prehľad od 29.7.2019 do 4.8.2019

Ražňany

Z a BP Magdaléna
† Helena, Juraj, Štefan, Michal,
Ján a Anna

sv. Ignáca
z Loyoly, kňaz

Ražňany

Z a BP pre bohuznámu rodinu
† Anna a Ján

2.8. (pia)

féria

Ražňany

3.8. (so)

féria

Ražňany

4.8. (ne)

Osemnásta
nedeľa
v cezročnom
období

29.7. (po)

sv. Marta

31.7. (st)

Ražňany

Za živých i zosnulých členov
ružencového bratstva

18.30

7.00

18.30

Z a BP Justína s rodinou
† Jozef, Mária a Albert

18.30

Z a BP Štefan
(70 rokov života) s rodinou

7.30

Lektori
29.7. (po)
31.7. (st)
2.8. (pia)
4.8. (ne)

Karolína Telesnická
Katarína Solárová
Zuzana Polohová
Marcela Kováčová Štefan Slaninka

Ester Rácová
Eliška Pavuková
Júlia Štefančíková
Zuzana Gubčíková

Obetné dary
4.8. (ne)

František Smetanka

Mária Smetanková

Upratovanie kostola
2.8. (pia)

č. d.: 367, 150, 313, 425

