
  

OZNAMY 
Farské oznamy 

1.  Salezián Don Vincent Macejko SDB a spoločenstvo Modlitieb otcov 
našej farnosti pozýva všetkých mužov  na jednodňové hľadanie Identity 

muža. Stretnutie bude v nedeľu 11.2.2018. Začne sv. omšou o 8.00 hod. 
v kostole a pokračovať bude celodenným hľadaním v pastoračnom centre. 
Prihlásiť  sa môžete do 9.2.2018 na t. č. 0905 552 889 alebo                          

0948 500 239. Duchovná a telesná strava je zabezpečená.  P. S.: Chlapi, 
bude super pánska jazda! 

2.  V pondelok 12.2.2018 od 17.00 hod. bude vyložená Sviatosť oltárna 
k zmiernej poklone. Odprosujúca pobožnosť začne o 17.45 hod..  

3.  V pondelok 12.2.2018 pri sv. omši budeme udeľovať sviatosť  

pomazania chorých. K prijatiu sa vyžaduje úkon viery a čisté srdce. 
4.  V stredu 14.2.2018 je Popolcová streda. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. 

Dnes je  pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nemôže 
nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta 
najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).    

5.  V pôste sa budeme modliť Krížové cesty v piatok o 17.30 hod. 

a v nedeľu o 14.30 hod.. 
16.2. (piatok)    Ružencové bratstvo                             9.3. (piatok )  Deti     
18.2. (nedeľa)  Matky 11.3. (nedeľa)   Učitelia 
23.2. (piatok)      Misijné hnutie                                           16.3. (piatok)     Seniori 
25.2. (nedeľa)    Redemptoristi a mládež  

zo Stropkova       
18. 3. (nedeľa)   Rodiny 

2.3.  (piatok)      Chorí 23.3. (piatok)     Mládež 
4.3. (nedeľa)     Rodiny                                                       25.3. (nedeľa)    Manželia 
Kto koná pobožnosť Krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok 
úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po 
prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. 

6.  Na prvú pôstnu nedeľu 18. 2.2018 bude jarná zbierka na Charitu. 

 
 

Dokončenie z prvej strany 

       
   Našiel som niekoho, čo tomu verí a podľa toho aj žije? Som ja takým človekom? 
   Ostáva ešte týždeň a pol do začiatku pôstneho obdobia. Urobme si program pre nás, 
pre našu rodinu a skúsme naplniť dni pôstu podľa Ježišovho zmýšľania. 
   Zmysluplne prežité dni pôstu Vám želá a vyprosuje 
                                                                                           duchovný otec Pavol  
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Kresťanský život 
    Ani sa tomu nechce veriť! Pred nedávnom som Vám písal Vianočný vinš, a už 
 Vám píšem pôstne zamyslenie. No, čo už? Keďže nám tak rýchlo letí čas, 
potrebujeme sa rýchlo a hlavne dobre rozhodovať, aby náš život získaval hodnotu. 
    Keďže sme aj kresťania, to, čo by nás malo charakterizovať, je kresťanský spôsob 
života a štýl, ktorý je vlastný Ježišovým učeníkom. 
   V stredu 14.2. začína pôst. Možno by sme si mohli urobiť nejaký „kresťanský“ 
projekt prežívania pôstu. Dať si zopár otázok a hľadať na ne odpovede. 
   Kto sú vlastne veriaci a ako sa rozpoznávajú? Čo bolo krédom prvých kresťanov, to 
pohania málo chápali. No videli ich životný štýl: milovali sa navzájom ako bratia 
a sestry nezávisle od národnosti, farby a sociálneho postavenia. Dokazovali to tým, že 
dávali do spoločného majetky, aby nik netrpel biedu; a zúčastňovali sa na spoločnej 
modlitbe. 
   O dajaký čas neskôr  svedok života prvých kresťanov napísal list pohanovi, ktorý sa 
zaujímal o kresťanstvo. Vyzdvihol to, že kresťania sa sociálne neodlišujú od iných; 
zúčastňujú sa na živote mesta, pohybujú sa po námestiach a trhoch ako ostatní, 
obliekajú sa a pracujú ako ostatní občania, ale videl aj znaky, ako ich spoznať: 
„Všetkých očarúvajú svojím spôsobom byť spolu, a to je čosi mimoriadne; lojálne si 
plnia občianske povinnosti; ženia sa ako všetci a majú deti, ale neodvrhujú narodené 
deti; sú ľuďmi, no nekonajú podľa vlastného záujmu; poslúchajú zákony štátu; sú 
chudobní, ale obohacujú mnohých.“ 
   Úplný program pre život veriaceho Ježiš predkladá v Blahoslavenstvách (Mt 5, 1 – 
12). V nich povedal, že dôležité veci pre život kresťana sú: chudoba, čistota srdca, 
pravda v slovách a skutkoch, hlad a smäd po spravodlivosti, milosrdenstvo, pokoj, 
vytrvalosť v dobrom, dôvera v Boha.     
   Kresťanský paradox spočíva v tom, že sa spoliehame na zdanlivú slabosť, aby sme 
hľadali trvalé dobro, že prijímame dočasnú prehru pre večné víťazstvo.  
A skutočne, pre bežné zmýšľanie chudoba, chápaná nielen v materiálnom význame, 
ale ako schopnosť dať priestor skôr Božím plánom ako vlastným, je slabosťou. 
Miernosť a duch pokoja, keď vo svete prevláda tvrdosť proti konkurentom, 
protivníkom a odlišným, sa zdajú prehrou. Bláznovstvo je ustúpiť a byť solidárny 
a deliť sa s posledným, a pritom si myslieť, že od nich dostávame viac, ako dávame.  
   Na druhej strane ľudia sú očarení, keď sa stretnú s niekým, čo to všetko 
uskutočňuje.                                                                  Pokračovanie na štvrtej strane 
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Liturgický prehľad od 5.2.2018 do 11.2.2018 

 
 

 

5.2. (po) 

 
 

sv. Agáta, panna a 
mučenica 

 
 

Ražňany 

Z a BP pre Eriku a Patrika 
Poďakovanie za 46 rokov 
spoločného života Štefana 
a Gabriely s prosbou 
o Z a BP pre ich rod. 

 

 

18.00 

 

7.2. (st) 
 

féria 
 

Ražňany 
 

† Mária 
Z a BP pre rod. Vaňovú                  
a Reištetterovú 

 

18.00 

 

8.2. (št) 
 

féria 
 

Ražňany 
† Jozef, Mária, Anna, Jozef 
Poďakovanie za 79 r. života 
Andreja s prosbou o Z a BP 
pre jeho rod. 

 

8.00 

 

9.2. (pia) 
 

féria 
 

Ražňany 
† Ján a ostatní zosnulí rod. 
Tuptovej 

 

18.00 

 

10.2. (so) 
sv. Školastika, 

panna 
 

Ražňany 
† Jozef, Juraj 
Z a BP pre rod. Stachovú 

 

18.00 

 

 

11.2. (ne) 

 

 
Šiesta nedeľa 
v cezročnom 

období 

 
 

Ražňany  
 

Poďakovanie za 50 r. života 
Júlie s prosbou o Z a BP                
pre jej rod. 

 

8.00 

Za veriacich 11.00 

 

Lektori 

 
  5.2. (po) Natália Golodžejová Daniel Balčák 
  7.2. (st) Linda Perecárová Mária Nagyová 
  9.2. (pia) Dorota Kolková Katarína Kolková 
11.2. (ne) Eva Novotná Vincent Novotný Veronika Juricová 

Martin Zboray Mária Zborayová Mária Zborayová 
 

Obetné dary 

 
11.2. (ne) Jozef Horňák Mária Horňáková 

Magdaléna Solárová Mária Jusková 
 

Upratovanie kostola 

 
9.2. (pia) č. d.: 136, 409, 139, 317 



  

Liturgický prehľad od 12.2.2018 do 18.2.2018 

 

  

12.2. (po) 
 

féria  
 

Ražňany 
 † Helena, Andrej, Agnesa, Anton 
 Z a BP pre bohuznámu rod.  

 

18.00 

 

  

14.2. (st) 
 

Popolcová streda 
 

Ražňany 
  
 † Mária Jusková (1. výročie)  
 

 

18.00 

 

 

  

15.2. (št) 
 

 féria 
 

Ražňany 
 Poďakovanie za 45 rokov   
 spoločného života Milana   
 a Pavlíny s prosbou o Z a BP               
 pre ich rod. 

 

8.00 

 

  

  16.2. (pia) 
 

féria 
 

Ražňany 
 † Michal, Magdaléna, Eduard,   
 Anna, Jozef 
 Z a BP pre Adriana 

 

18.00 

 

  

17.2. (so) 
 

féria 
 

Ražňany 
 † Helena, Ján, Pavol, Imrich 
 Z a BP pre rod. Tulejovú 

 

18.00 

 

  

 

18.2. (ne) 

 

 
 

Prvá pôstna 
nedeľa 

 
 

Ražňany 

 Poďakovanie za 55 rokov   
 spoločného života Antona                       
 a  Agnesy s prosbou o Z a BP   
 pre ich rod. 

 

8.00 
 

  Za veriacich 11.00  

 

Lektori 

 
12.2. (po) Karolína Telesnická Tomáš Solár 
14.2. (st) Zuzana Polohová Katarína Solárová 
16.2. (pia) Katarína Tulejová Laura Hudáková 
18.2. (ne) Marcela Kováčová Štefan Slaninka Zuzana Gubčíková 

Mária Horňáková Zuzana Gubčíková Jozef Horňák 
 

Obetné dary 

 
18.2. (ne) 

 

Anton Dzurik Mária Dzuriková 
František Smetanka Mária Smetanková 

 

Upratovanie kostola 

 
16.2. (pia) č. d.: 141, 143, 144, 145 

 


