OZNAMY
Farské oznamy
1. V nedeľu 15.9.2019 je zbierka na Rádio LUMEN.
2. Naša pravidelná mesačná zbierka na kostolné potreby bude v nedeľu
22.9.2019. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
3. V nedeľu 15.9.2019 bude 40. výročie biskupskej vysviacky pána kardinála
Jozefa Tomka. Vysvätil ho sv. Ján Pavol II. v Sixtínskej kaplnke 15.9.1979. Nech
ho Pán Boh v zdraví sprevádza svojím požehnaním!
4. V stredu, piatok a sobotu (18.9.-20.9.-21.9.) sú jesenné kántrové dni.
Ich duchovným obsahom je poďakovanie za úrodu alebo poďakovanie za
všetky dary, ktoré nám Boh dáva. Záväzný je jeden deň. My sme za úrodu
poďakovali v nedeľu 8.9.2019. V piatok 20.9.2019 budeme mať formulár sv.
omše Na poďakovanie Pánu Bohu. Budeme ďakovať za všetky dary a milosti,
ktoré nám Boh dáva.
5. Odchod autobusu na Národný pochod za život do Bratislavy v nedeľu
22.9.2019 bude v noci o 2.00 hod. z Ražnian. Predtým zoberie ľudí z Uzovského
Šalgova.
6. Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť podielové knihy od 2.9.2019 vždy
po sv. omši v spovednej miestnosti. Členský poplatok na rok 2020 je 8,- €.
Obecné oznamy
1. Prerušenie distribúcie elektriny v obci Ražňany:
Dátum
Čas
Čísla domov
24.9.2019
8.00 - 15.00
od č. 136 po č. 145, č.315, 317,363
8.10 – 15.00
č. 255, 264, 386, 401, 402, 432, 438, 439
25.9.2019
8.00 – 15.00
od č. 242 po č. 261, č. 264, 386, 401, 402,
432, 438, materská škola, 237
26.9.2019
8.10 – 15.00
č. 255, 264, 386, 401, 402, 432, 438, 439
27.9.2019
8.00 – 15.00
Od č. 110 po č. 146, od č. 197 po č. 224,
č. 315, 317, 363, č. 137
30.9.2019
8.00 – 15.00
od č. 136 po č. 145, č. 145, 315 317,363
2. Oznamujeme dôchodcom, ktorí sú nahlásení na výlet do Bachledovej doliny, že
výlet bude v utorok 17.9.2019. Odchod autobusu bude o 8.00 hod.
3. Obecný úrad organizuje dňa 21.9.2019 výlet do Pienin na vrch Tri koruny.
Záujemcovia sa môžu nahlásiť na obecnom úrade č. t. 051/4521214. V prípade
nepriaznivého počasia sa výlet presunie na 28.9.2019.
4. Pozývame deti, mládež, dospelých, dôchodcov a každého jedného občana na Deň
otvorených dverí komunitného centra Ražňany, dňa 25.9.2019. Od 10.00 hod.
do 16.00 hod. sa na Vás budú tešiť pracovníci komunitného centra v spolupráci
s obecným úradom. Predstavia Vám fungovanie komunitného centra. Nebude
chýbať občerstvenie. Tešíme sa na Vás.
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Plná milosti, plná bolesti i plná radosti.
Raduj sa, milosti plná, oslovil archanjel
Gabriel Pannu Máriu. Jedinú zo všetkých ľudí ju
Boh uchránil od hriechu. Bola teda vždy plná
Božej milosti. Výnimočná je práve tým, že
nemala dedičný hriech a nikdy nespáchala
osobný hriech.
Boh jej dušu naplnil milosťou a jej život
bolesťou. Biblická sedmička znamená plnosť. Do jej srdca naplneného
Božou milosťou jej život primiešal vrchovatou mierou bolesť. Meč
bolesti, útek do Egypta, strata Ježiša, bolestné stretnutie na krížovej ceste,
smrť na kríži, mŕtve telo v náručí a pohreb.
Milosť s bolesťou a bolesť s radosťou napĺňali jej život i srdce.
Zvestovanie, navštívenie, Betlehem, obetovanie i nájdenie. Napokon
nanebovzatie i korunovanie boli jej radosti.
Toto všetko nájdeme v Máriinom srdci i v jej živote. Milosť,
bolesť i radosť. Nijako tam nenájdeme hriech. Od toho ju nebeský otec
uchránil. Tým nám ukázal, že hriech je jediné zlo. Nie bolesť, ale hriech.
Boh nám dáva milosti, bolesti i radosti. Ony sú pre nás požehnaním.
Privádzajú nás bližšie k nemu. To, čo nás od neho odvádza, je hriech.
Máriu od neho uchránil a chráni aj nás.
Prijmime od Boha – tak ako Panna Mária - všetky milosti
i radosti, ale aj bolesti. Chráňme sa však hriechu. S Božou pomocou i pod
ochranou Panny Márie, ktorá hriech nikdy nemala. Boh ju neuchránil od
bolesti, ale od hriechu.
Panna Mária - naplnená bolesťou, no uchránená od hriechov,
oroduj za nás!

Liturgický prehľad od 16.9.2019 do 22.9.2019
Ražňany

16.9. (po)

sv. Kornélius,
pápež, Cyprián,
biskup a mučeník

18.9. (st)

féria

20.9. (pia)

sv. Ondrej Kim
Taegon, kňaz,
Pavol Chong
Hasang a spol.,
mučeníkov

21.9. (so)

22.9. (ne)

sv. Matúš,
apoštol
a evanjelista

Dvadsiata piata
nedeľa
v cezročnom
období

† Margita, Karol, Štefan
a Anna
† Vierka

18.30

Ražňany

Z a BP Magdaléna
† Štefan a ostatní zosnulí
z rodiny Janigovej

8.00

Ražňany

Z a BP bohuznáma rod.
† Jozef a Margita

18.30

Z a BP Mária (50 rokov života)
s rodinou
Z a BP Matúš a Katarína

18.30

Z a BP pre bohuznámych
manželov (20 rokov
manželstva)

9.00

Ražňany

Ražňany

Lektori
16.9. (po)
20.9. (pia)
22.9. (ne)

Katarína Solárová
Zuzana Polohová
Katarína Slaninková

Matúš Soľár

Eliška Pavuková
Júlia Štefančíková
Andrej Slaninka

Obetné dary
22.9. (ne)

Ján Solár

Katarína Solárová

Upratovanie kostola
20.9. (pia)

č. d.: 189, 190, 191, 192

Liturgický prehľad od 23.9.2019 do 29.9.2019

23.9. (po)

sv. páter Pio
z Pietrelčiny,
kňaz

Ražňany

Z a BP Jozef s rodinou
† Mária a Agnesa

18.30

25.9. (st)

féria

Ražňany

Z a BP Justína s rodinou
† Albert (2. výročie), Jozef
a Mária

8.00

27.9. (pia)

sv. Vincent de
Paul, kňaz

Ražňany

Z a BP Matúš (30 rokov života)
s rodinou
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.30

28.9. (so)

féria

Ražňany

Z a BP pre bohuznámu rod.
† Bohuslav

18.30

29.9. (ne)

Dvadsiata šiesta
nedeľa
v cezročnom
období

Z a BP pre bohuznámu sestru
s rodinou

10.30

Ražňany

Lektori
23.9. (po)
27.9. (pia)
29.9. (ne)

Simona Balčáková
Michaela Kovaľová
Mária Slaninková Juraj Kochan

Tatiana Imrichová
Katarína Repaská
Mária Galeštoková

Obetné dary
29.9. (ne)

Kamil Golodžej

Mária Golodžejová

Upratovanie kostola
27.9. (pia)

č. d.: 193, 194, 195, 196

