OZNAMY
Farské oznamy

1. Fašiangová adorácia bude v nedeľu 23.2.2020 v čase 13.30 –
17.00 hod. a v pondelok 24.2.2020 v čase 9.00 – 18.00 hod.
2. Popolcová streda je deň prísneho pôstu. Pri sv. omšiach bude
poznačenie popolom na znak pokánia.
3. V pôste sa budeme modliť krížové cesty v piatky o 17.30 hod.
a v nedele o 14.00 hod..
4. Na prvú pôstnu nedeľu 1.3.2020 bude jarná zbierka
na Charitu.
5. Predbežná informácia pre budúcich prvákov a ich
rodičov, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa na
Cirkevnú základnú školu sv. Demetra v Ražňanoch:
ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA sa
uskutoční dňa 1.4.2020 (streda) v čase od 14:00 hod.
do 17:30 hod. Bližšie informácie budú zverejnené na plagátoch
a pred termínom zápisu v Ražnianskom zvone.
Obecné oznamy

Dňa 25.2.2020 od 11.40 hod. do 14.30 hod. bude prerušená
distribúcia elektriny – časť obce Ražňany: úsek od č. 242
po č. d. 264, č. d. 386, 401, 402, 432, 438 a materská škola.
2. V sobotu 7.3.2020 o 9.00 hod. sa v spoločenskom pavilóne
uskutoční stolnotenisový turnaj. V čase jarných prázdnin (3.3.
– 7.3.) od 14.00 do 17.00 hod. a od 19.00 do 21.00 hod. bude
otvorený spoločenský pavilón. V skorších hodinách si môžu
prísť stolný tenis zahrať deti, potom dospelí. Prineste si
prezuvky.
3. Počas jarných prázdnin (3.3. – 7.3.) bude tak pre deti, ako aj
rodičov k dispozícii komunitné centrum. Pre deti bude
pripravený program.
1.
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Šťastie i Božie požehnanie.
Múdry starec sa pýtal
moderného človeka: „Vždy,
keď vás vidím, niekam sa
ponáhľate. Povedzte mi, kde
stále utekáte?“ „Za šťastím,“
odpovedal
uponáhľaný
človek a pokračoval: „bežím
za úspechom, za naplnením
života, za odmenou, za
svojou prácou, za šťastím.“
Mudrc sa pousmial a povedal: „ To je veľmi dobrá odpoveď
v prípade, že predpokladáte, že všetko toto šťastie je pred Vami, že
sa snaží Vám utiecť a dúfate, že ho dobehnete. Nemyslíte si, že toto
požehnanie môže byť za Vami? Že Vás čaká a čím viac utekáte,
tým viac sa mu vzďaľujete a bránite mu, aby Vás dostihlo?“
Každý človek túži po šťastí, a každý ho hľadá niekde inde
a v niečom inom. Hovorí sa, že šťastie je ako motýľ. Keď za ním
utekáme a chceme ho chytiť, málokedy sa nám to podarí. Keď sa
však zastavíme a upokojíme, motýľ nám sám odzadu sadne na naše
plece. dokážme v živote spomaliť a niekedy sa aj na chvíľu
zastaviť. Aby šťastie, Božie požehnanie a možno i náš anjel strážca
za nami stíhali.
Aj pôstne obdobie, ktoré začneme, nám k tomu ponúka príležitosť.

Liturgický prehľad od 17.2.2020 do 23.2.2020

17.2. (po)

Siedmich svätých
zakladateľov
Rehole
služobníkov
Panny Márie

19.2. (st)

féria

21.2. (pia)

sv. Peter
Damiáni, biskup
a učiteľ Cirkvi

22.2. (so)

Katedra sv. Petra
apoštola

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
zosnulí bohuznámej rodiny

Ražňany

Z a BP Anna s rodinou
† Jozef
† Andrej a ostatní zosnulí
rodiny Solárovej a Juskovej

8.00

Z a BP bohuznáma rodina
† Ľudovít, Tomáš a Regina

18.00

Z a BP rodina Zborayová
† František a Ľudmila

18.00

Z a BP bohuznáma sestra (50
rokov života) s rodinou
Z a BP Ľudmila (60 rokov
života) s rodinou

7.30

Ražňany

Ražňany
Ražňany

23.2. (ne)

Siedma nedeľa
v cezročnom
období

Uzovský
Šalgov
Uzovské
Pekľany

18.00

9.00
10.30

Lektori
17.2. (po)
21.2. (pia)
23.2. (ne)

Eliška Pavuková
Zuzana Polohová
Ján Solár

Katarína Solárová

Katarína Repaská
Antónia Rokošná

Obetné dary
23.2. (ne)

František Miškay

Ľudmila Miškayová

Upratovanie kostola
21.2. (pia)

č. d.: 412, 279, 281, 433

Liturgický prehľad od 24.2.2020 do 1.3.2020
Z a BP rodina Tulejová
† Helena, Pavol, Ján, Imrich
a Helena
Z a BP Mária s rodinou

24.2. (po)

féria

Ražňany

26.2. (st)

POPOLCOVÁ
STREDA

Ražňany

28.2. (pia)

féria

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Ján, Mária, Alžbeta a Juraj
† Ján, František, Imrich,
Apolónia a Mária

29.2. (so)

féria

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Vincent, František a Anna

18.00

Ražňany

Z a BP Pavol (30 rokov života)

9.00

1.3. (ne)

Prvá pôstna
nedeľa

Uzovský
Šalgov
Uzovské
Pekľany

18.00
8.00
18.00
18.00

10.30
7.30

Lektori
24.2. (po)
28.2. (pia)
1.3. (ne)

Simona Balčáková
Michaela Kovaľová
Zuzana Štefančíková
Martin Štefančík

Ester Rácová
Daniela Floriánová

Obetné dary
1.3. (ne)

Martin Tuleja

Jana Tulejová

Upratovanie kostola
28.2. (pia)

č. d.: 282, 365, 404, 285

