OZNAMY
Farské oznamy

1. V nedeľu 26.1.2020 bude Zbierka na podporu pastorácie mládeže
v našej košickej arcidiecéze. Je to zbierka na podporu mládežníckych
centier: Univerzitného pastoračného centra v Košiciach a Arcidiecézneho
centra mládeže v Prešove.
2. V sobotu 1.2.2020 o 17.00 hod. bude Večeradlo.
3. Svätoblažejské požehnanie hrdiel bude v pondelok 3.2.2020
pri rannej i pri večernej sv. omši.
4. Pri výmene tajomstiev bolo vyzbieraných 1.454,- €. Z toho bolo na účet
mesta Prešov poslaných 500,- €, na kostolné potreby bolo odovzdaných
900,- € a 54,- € boli ponechané u horliteľky na bežné potreby. Do krabičky
na úmysly pri modlitbe posvätného ruženca môžete aj naďalej dávať nové
prosby.
5. V roku 2020 sa chystáme na púte do Talianska i do Medžugoria.
Taliansko:19.4.2020 – 25.4.2020 Rím, San Giovanni Rotondo a Loreto,
4.7.2020 – 11.7.2020 Pompeje, San Giovanni Rotondo a Loreto.
Medžugorie: 14.6.2020 – 20.6.2020 a 9.8.2020 – 15.8.2020. Tri dni
v Medžugorí a dva dni pri mori. Bližšie informácie u duchovného otca.
Obecné oznamy

1. Obecný úrad oznamuje čitateľom, že obecná knižnica Ražňany bude
v prevádzke od 20.1.2020. Obecná knižnica je presťahovaná
do priestorov komunitného centra. Výpožičný čas bude v stredu
od 14.30 do 16.30 hod. a vo štvrtok od 14.00 do 15.30 hod.
Zodpovedná osoba knižnice: Andrea Mišenková.
2. Obec Ražňany Vás srdečne pozýva na tradičnú obecnú zabíjačku
v sobotu 1.2.2020 do priestorov spoločenského pavilónu od 7.00 hod.
Príďte ochutnať zabíjačkové špeciality (pečenú klobásu, jaternice,
zabíjačkovú kapustu, grajcupu, pečené mäso), ktoré sa budú podávať od
14.00 hod.
3. Dňa 7.2.2020 (piatok) sa uskutoční Valentínska kvapka krvi mobilnou
jednotkou NTS. Pozývame všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby prišli
do komunitného centra v čase od 8.00 do 11.00 hod. Študentom a
zamestnaným, ktorí prídu darovať krv, bude vystavené potvrdenie do školy
a zamestnania. Bližšie informácie na tel. č. 0948 218 982.
4. Oznamujeme občanom, ktorí si chcú uplatniť úľavu na dani
z nehnuteľnosti a vlastnia preukaz ŤZP, aby podali žiadosť s kópiou
preukazu na OcÚ do 31.1.2020. Tí, ktorí si chcú uplatniť úľavu na TKO,
musia doložiť k žiadosti aktuálny hodnoverný doklad o pobyte. O úľavu je
možné požiadať počas celého kalendárneho roka. Bližšie informácie
poskytneme na OcÚ.
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Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Cirkev každoročne od 18. do 25. januára slávi Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov. Vrcholí teda na sviatok Obrátenia sv. Pavla.
K jednote je vždy potrebné obrátenie. Obrátenie k Bohu, lebo On je
prameň i darca jednoty. Tohoročnou témou je citát zo Skutkov
apoštolov: Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.
Materiál pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Každý rok
10. februára slávia kresťania na Malte Pamiatku stroskotania sv. Pavla.
Týmto sviatkom si pripomínajú príchod kresťanskej viery na ich ostrovy
a ďakujú zaň. Text zo Skutkov apoštolov, ktorý bol zvolený na tento rok,
je biblickým čítaním, ktoré používajú kresťania na Malte v tento
sviatok. Preukázali nám neobyčajnú láskavosť.
Keďže Malťania sú ostrovný národ, lode sú dôležitou súčasťou
ich života. Loď je symbolom Cirkvi a plavba loďou po rozbúrenom mori
je aj symbolom ľudského života. Biblické čítanie, ktoré je súčasťou tejto
bohoslužby, opisuje nebezpečnú plavbu apoštola Pavla po mori. Loď
symbolizuje tiež cestu, cestu k jednote, niekedy búrlivú, ktorú kresťania
zdieľajú spolu.
Preukazovaním láskavosti a pohostinnosti budujme jednotu.
K tomuto budovaniu Vám žehná Váš duchovný otec Pavel.

Liturgický prehľad od 20.1.2020 do 26.1.2020

Ražňany

† Anna, Alžbeta, Andrej,
František, Agnesa, Mária
a zosnulí rodiny Nagyovej

18.00

sv. Vincent,
diakon a mučeník

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Alžbeta a Lenka

8.00

24.1. (pia)

féria

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Jozef, Juraj, Vincent, Margita
a Milan

18.00

25.1. (so)

Obrátenie
sv. Pavla,
apoštola

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Anna, Ján

Tretia nedeľa
v cezročnom
období
Nedeľa Božieho
slova

Ražňany
Uzovský
Šalgov
Uzovské
Pekľany

20.1. (po)

sv. Fabián, pápež
a mučeník,
sv. Šebastián,
mučeník

22.1. (st)

26.1. (ne)

11.00
7.30
9.00

Lektori
20.1. (po)
24.1. (pia)
26.1. (ne)

Katarína Solárová
Zuzana Polohová
Anna Solárová

Barbora Kolková

Eliška Pavuková
Vojtech Horňák

Obetné dary
26.1. (ne)

Jozef Horňák

Mária Horňáková

Upratovanie kostola
24.1. (pia)

č. d.: 265, 266, 268, 270

18.00

Liturgický prehľad od 27.1.2020 do 2.2.2020

27.1. (po)

sv. Angela
Merici, panna

Ražňany

29.1. (st)

féria

Ražňany

31.1. (pia)

sv. Ján Bosco,
kňaz

Ražňany

1.2. (so)

féria

Ražňany

Ražňany

2.2. (ne)

Obetovanie Pána

Z a BP Gabriela a Vladimír

18.00
8.00

† Mária Karabinošová –
1. výročie
Zosnulí rodiny Zborayovej
a Hlavienkovej
Z a BP rodina Štelbacká
a Karnišová
† Andrej, Mária, Jozef, Ján
Z a BP Martin (75 rokov
života) s rodinou
Z a BP Zuzana (45 rokov
života) s rodinou

Uzovský
Šalgov
Uzovské
Pekľany

18.00

18.00

7.30

9.00
10.30

Lektori
27.1. (po)
31.1. (pia)
2.2. (ne)

Simona Balčáková
Michaela Kovaľová
Adriana Repaská
Anna Miščíková

Ester Rácová
Katarína Tulejová

Obetné dary
2.2. (ne)

Miloš Kolek

Dorota Kolková

Upratovanie kostola
31.1. (pia)

č. d.: 318, 272, 273, 274

