OZNAMY
Farské oznamy

1. Na kostolné potreby sme si nazbierali 368,60 €. Pán Boh zaplať.
2. V pondelok 5.8.2019 bude v kostole po sv. omši stretnutie
pútnikov do Medžugoria.
3. V nedeľu 11.8.2019 pôjdeme na púť do Spišského Podhradia
ku sv. Filoméne. Odchod autobusu bude o 7.30 hod.
Obecné oznamy

1. Dňa 21.6.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2019
o prevádzkovom poriadku na pohrebisku v obci Ražňany.
Žiadame majiteľov hrobových miest, ktorým v roku 2019 končí
nájomná zmluva za hrobové miesto, aby prišli obnoviť nájomnú
zmluvu. Zároveň žiadame tých, ktorí nemajú uzatvorenú žiadnu
nájomnú zmluvu, aby tak urobili najneskôr do konca roka 2019.
2. Dobrovoľný hasičský zbor Ražňany pozýva obyvateľov obce
a nadšencov hasičského športu na 26. ročník Memoriálu
p. Cicmana, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4.8.2019 o 13.00 hod. na
ihrisku TJ Ražňany.
3. Výbor pozemkového spoločenstva pozýva dôchodcov na opekačku
v utorok 6.8.2019 o 14.00 hod. ku Studničkám.
4. Športový klub Ražňany Vás pozýva na 13. ročník nohejbalového
turnaja v sobotu 10.8.2019 o 9.00 hod. na multifunkčné ihrisko.
Mužstvá sa môžu nahlásiť u p. Gabriela Juska na t. č. 0905 730 821
do 8.8.2019.
5. Obecný úrad Vás pozýva v piatok 16.8.2019 o 20.00 hod.
do miestneho parku na LETNÉ KINO. Premietať sa bude film
Zrodila sa hviezda. Prineste so sebou deku, karimatku alebo plážovú
stoličku, repelent, niečo pod zub a dobrú náladu.
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Matka a kráľovná
V jednom kráľovstve boli voľby nového kráľa.
Senátori sa nemohli dohodnúť na žiadnom z kandidátov.
Po mnohých neúspešných kolách sa vybrali do ulíc
medzi ľudí. Chceli si vyvetrať hlavu a spýtať sa na názor
obyvateľov. Stretli aj dievčatko s mamkou. Obrátili sa
na malú slečnu s otázkou, koho by za kráľa zvolila ona. Princeznička bez
zaváhania odpovedala, že ona by za kráľovnú zvolila svoju mamu. Aj od
detí sa my dospelí máme čo učiť. Dievčatko povedalo vo svojej detskej
jednoduchosti úžasnú múdrosť: Matka a kráľovná je najkrajšie spojenie.
Matka je tá, ktorá chce deťom za každú cenu pomôcť. Kráľovná zasa tá,
ktorá má moc a prostriedky, aby pomohla. A tak spojenie matky
a kráľovnej je tá najlepšia kombinácia.
Pannu Máriu jej Syn Ježiš Kristus vzal do neba a korunoval za
Kráľovnú neba a zeme. Urobil to pre ňu, aby ju odmenil za jej pozemský
život. Aj kvôli nám, aby nám ešte viac mohla pomáhať. Panna Mária ako
matka chce každému pomôcť. Ako kráľovná má moc a prostriedky, aby
pomohla. Preto máme k nej takú veľkú dôveru, prosíme ju o pomoc
a orodovanie a utiekame sa k nej. A mnohé generácie z osobnej
skúsenosti došli k záveru, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto
opustený, kto sa k nej utiekal.
August je mesiacom nanebovzatia Panny Márie i jej korunovania.
Pri zvestovaní povedala anjelovi: „Hľa, služobnica Pána!“ Slúžiť Bohu
znamená kraľovať. Jej pozemský život bol službou. Preto v nebi dostala
kráľovskú korunu.
Napĺňajme svoj život službou Bohu i ľuďom. A utiekajme sa k
Panne Márii, našej matke a kráľovnej.
Váš duchovný otec Pavel.

Liturgický prehľad od 5.8.2019 do 11.8.2019

5.8. (po)

výročie
posviacky
Hlavnej
mariánskej
baziliky v Ríme

Ražňany

Z a BP rodina Rokošná
† Jozef, Mária, Juraj a Ján

18.30

6.8. (ut)

Premenenie Pána

Ražňany

Z a BP František s rodinou
† Helena a zosnulí z rodiny

7.00

7.8. (st)

féria

Ražňany

Z a BP Mária
† Ján a Pavol

7.00

9.8. (pia)

sv. Terézia
Benedikta
od Kríža, panna
a mučenica,
patrónka Európy

Ražňany

† Michal (1. výročie)

18.30

10.8. (so)

sv. Vavrinec,
diakon a mučeník

Ražňany

Z a BP bohuznámej rodiny
† Agnesa (2. výročie),
Juraj a Anton

18.30

Ražňany

Z a BP manželia Anton a Mária
(35 rokov manželstva)
s rodinou

11.8. (ne)

Devätnásta
nedeľa
v cezročnom
období

9.00

Lektori
5.8. (po)
7.8. (st)
9.8. (pia)
11.8. (ne)

Tatiana Imrichová
Michaela Kovaľová
Tomáš Solár
Vojtech Horňák

Anna Solárová

Simona Balčáková
Katarína Repaská
Ondrej Kolek
Barbora Kolková

Obetné dary
11.8. (ne)

František Miškay

Ľudmila Miškayová

Upratovanie kostola
9.8. (pia)

č. d.: 168, 170, 171, 172

Liturgický prehľad od 12.8.2019 do 18.8.2019
Z a BP pre bohuznámu rodinu
† Agnesa, Mária
a zosnulí rodiny Karnišovej,
Bašistovej a Nagyovej
Z a BP Štefan
(75 rokov života) s rodinou
† Mária, Helena, Anna, Jozef,
Gizela, Zuzana a Ján

12.8. (po)

féria

Ražňany

14.8. (st)

sv. Maximilián
Mária Kolbe,
kňaz a mučeník

Ražňany

15.8. (št)

Nanebovzatie
Panny Márie

Ražňany

16.8. (pia)

féria

Ražňany

17.8. (so)

féria

Ražňany

Z a BP duchovný otec Pavol
Bugoš (60 rokov života)
Z a BP rodina Soľárová
† František, Štefan, Mária,
Anna
Z a BP pre bohuznámu rodinu
† Anton, Anna a Mária

18.8. (ne)

Dvadsiata
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Z a BP Magdaléna
(80 rokov života) s rodinou

18.30

7.00
8.00
18.30
18.30
18.30
10.30

Lektori
12.8. (po)
14.8. (st)
15.8. (št)
16.8. (pia)
18.8. (ne)

Karolína Telesnická
Katarína Solárová
Katarína Tulejová Adriana Repaská
Zuzana Polohová
Milan Eliáš
Dorota Kolková

Ester Rácová
Eliška Pavuková
Anna Miščíková
Júlia Štefančíková
Miloš Kolek

Obetné dary
15.8. (št)
18.8. (ne)

Martin Tuleja
Anton Dzurik

Jana Tulejová
Mária Dzuriková

Upratovanie kostola
16.8. (pia)

č. d.: 173, 174, 175, 176

