OZNAMY
Farské oznamy

1. Slávnosť Božieho Tela – procesia so Sviatosťou
Oltárnou bude vo štvrtok 11.6.2020 po večernej
sv. omši.
2. Slávnosť prvého svätého prijímania bude v nedeľu
14.6.2020 o 10.30 hod.
3. Spovedanie detí a rodičov bude v sobotu 13.6.2020
o 9.00 hod. Starí rodičia, krstní rodičia a príbuzní
využite možnosť vyspovedať sa počas týždňa pred
svätými omšami.
4. V sobotu 20.6.2020 o 17.30 hod. bude Večeradlo.
5. V nedeľu 21.6.2020 o 10.30 hod. v Jakubovej Voli
bude slúžiť primičnú sv. omšu novokňaz Marek
Puškáš. Kňazskú vysviacku prijme v sobotu
20.6.2020 o 10.00 hod. v Spišskej Kapitule. Jeho
život je spojený aj s Uz. Šalgovom, kde prežil s rodičmi
niekoľko rokov.
6. Počas tohtoročnej pôstnej zbierky Tehlička sa
vyzbieralo v Ražňanoch 154,- €. Pán Boh zaplať.
Obecné oznamy

1. V dňoch 9.6., 10.6., 15.6. a 16.6.2020 od 8.00 hod. do
15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny: časť
obce Ražňany – č. d. 67, úsek od č. d. 69 po č. d. 109,
úsek od č. d. 225 po č. d. 231, č. d. 364, 405, 406,
434,446.
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Svätá Trojica – jeden Boh
Eucharistia a Najsvätejšia Trojica sú dve
najväčšie tajomstvá našej viery. Presahujú náš
rozum, ale nie sú v rozpore s ním, s našou logikou
a myslením.
Mojou láskou je matematika. Je presná,
systematická, logická a jasná. Raz sa jeden neveriaci
študent pýtal svojho veriaceho učiteľa matematiky:
„Pán profesor, čo by ste robili, ak by ste výpočtami prišli na to, že Boh
neexistuje?“ Múdry a veriaci profesor sa pousmial a povedal: „Dovtedy
by som hľadal chybu vo svojich výpočtoch, kým by som ju nenašiel.“
Najsvätejšia Trojica sa dá vyjadriť aj matematicky. V matematike
poznáme sčítanie i odčítanie a násobenie i delenie. Mnohí tvrdia, že my
veriaci vysvetľujeme Trojicu 1+1+1 = 1. A dodávajú, že sme nelogickí a
nerozumní. Toto je naozaj nelogické a neplatí to o trojjedinom Bohu.
Vieme, že v matematike je násobenie a delenie nad sčítaním a odčítaním.
Súčin a podiel má prednosť pred súčtom a rozdielom. Násobenie je teda
viac ako sčítanie. A tak matematicky vyjadrená Najsvätejšia Trojica je
1x1x1=1. A to už nie je proti logike, rozumu a ľudskému mysleniu.
Ponárajme sa do jednoty Otca i Syna i Ducha Svätého nielen
rozumom, ale predovšetkým srdcom. Lebo Trojica vyjadruje vzťah. Na
Boží obraz sme boli stvorení a Boží obraz máme ukazovať svetu. Týmto
obrazom majú byť naše vzťahy, ktoré spája nielen sčítanie (ľudská láska),
ale aj násobenie (Božia láska).
Nech Duch Svätý znásobuje našu lásku, aby nebola iba ľudská,
ale božská.

Liturgický prehľad od 8.6.2020 do 14.6.2020

8.6. (po)

féria

Ražňany

9.6. (ut)

sv. Efrém, diakon
a učiteľ Cirkvi

Ražňany

10.6. (st)

féria

11.6. (št)

BOŽIE TELO

Ražňany
Ražňany

Z a BP Ľudmila s rodinou
† Jozef a Anna

18.30
8.00

Z a BP Marcel s rodinou
† Ján, Margita, Pavol, Mária
a Ján

18.30
8.00

12.6. (pia)

féria

Ražňany

Z a BP Alena, Juraj a ich
rodiny
† Anton a Juraj
za zomrelých rodičov
a súrodencov

13.6. (so)

sv. Anton
Paduánsky, kňaz
a učiteľ Cirkvi

Ražňany

Z a BP Anton a Mária

18.30

Z a BP Alena (40 rokov života)
s rodinou
Z a BP Juraj (45 rokov života)
s rodinou

7.30

za prvoprijímajúce deti

10.30

Ražňany

14.6. (ne)

Slávnosť prvého
svätého
prijímania

Uzovský
Šalgov
Uzovské
Pekľany

10.00
8.00

18.30
18.30

Liturgický prehľad od 15.6.2020 do 21.6.2020

15.6. (po)

féria

Ražňany

16.6. (ut)

féria

Ražňany

féria
Ražňany

17.6. (st)

Z a BP Daniela

18.30
8.00

Z a BP rodina Gaľová
a Hudáková
† František, Ján, Žofia, Ján,
Vincent a Ján

18.30

18.6. (št)

féria

Ražňany

19.6. (pia)

BOŽSKÉ SRDCE
JEŽIŠOVO

Ražňany

† Ján, Anna, Bartolomej,
Margita, Marián a Anton

20.6. (so)

Nepoškvrnené
Srdce Panny
Márie

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Rudolf, Anna, Michal, Jozef
a Margita

18.30

Ražňany

Z a BP Terézia (40 rokov
života) s rodinou

9.00

21.6. (ne)

Dvanásta
nedeľa
v cezročnom
období

8.00

Uzovský
Šalgov

7.30 a 10.30

Uzovské
Pekľany

9.15

18.30

