OZNAMY
Farské oznamy:

1. Na Dobročinné diela sv. otca sme nazbierali 379,- €.
2. V nedeľu 18.10.2020 bude celosvetová zbierka na misie.
3. Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť podielové knihy

po večerných sv. omšiach a nedeľných sv. omšiach
v spovednej miestnosti. Členský poplatok na rok 2021
je 8, - €.
4. V noci zo soboty 24.10.2020 na nedeľu 25.10.2020 sa

posúva čas o hodinu dozadu.
5. V nedeľu 25.10.2020 budeme sláviť odpustovú slávnosť

ku cti sv. Demetra, patróna nášho chrámu i celej našej
farnosti.
6. V kostole sú už sviečky za nenarodené deti. Ich zapálenie

spájame s modlitbou za nenarodené deti v dušičkovom
období. Milodar za menšiu sviečku je jedno euro, za väčšiu
päť eur.
7. Stretnutie birmovancov bude v piatky 16.10. a 23.10.2020

v kostole po sv. omši o 19.15 hod.
8. Spovedanie chorých bude v piatok 23.10.2020 po rannej

sv. omši so začiatkom na Pečovci.
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Povzbudenie sv. otca Františka na mariánsky mesiac.
Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný
list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k
modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach.
Začali sme október a situácia je veľmi podobná
tej, ktorá bola v máji. Chceme sa teda aj v tomto
mariánskom mesiaci októbri povzbudiť slovami pápeža Františka.
Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie
súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19.
„Drahí bratia a sestry, už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud
s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii.
V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť
tento domáci rozmer nás ,prinútili' obmedzenia spojené s pandémiou, a to
aj z duchovného hľadiska.
Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj
znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť
spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch
možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to:
jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa
modliť.
Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom
Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu
a pomôže nám prekonať túto skúšku“.
Modlime sa aj teraz v októbri, bratia a sestry k našej nebeskej matke.
Aj doma v rodinách. Veľmi potrebujeme jej pomoc a ochranu.
V modlitbách na Vás myslí a žehná Vám Váš duchovný otec Pavel.

Liturgický prehľad od 12.10.2020 do 18.10.2020
7.00
12.10. (po)
13.10. (ut)

14.10. (st)

féria

Ražňany

zosnulí rodiny Leššovej
a Zborayovej

7.00

féria
Ražňany

18.30

féria
Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Vincent a zosnulí rodiny
Solárovej
Z a BP bohuznámy brat
† Pavol, Anna a Ondrej

15.10. (št)

sv. Terézia od
Ježiša, panna
a učiteľka Cirkvi

Ražňany

16.10.
(pia)

féria

Ražňany

17.10. (so)

sv. Ignác
Antiochijský,
biskup a mučeník

Ražňany

Z a BP Gabriela, Jana a Peter
† Jozef, Anna a Juraj
Z a BP Viera (50 rokov života)
s rodinou
† Ján a Anna

Ražňany

Z a BP Štefan a Viera
(30 rokov manželstva)
s rodinou

18.10. (ne)

18.30

7.00
18.30
7.00
18.30
7.00
18.30
18.30
7.30
9.00

Misijná nedeľa

Uzovský
Šalgov

9.00 a 10.30

Uzovské
Pekľany

7.30 a 10.30

Liturgický prehľad od 19.10.2020 do 25.10.2020

7.00
19.10. (po)

20.10. (ut)

féria

féria

Ražňany

Ražňany

Z a BP rodina Perecárová
† Jozefína a zosnulí rodiny
Perecárovej a Kollárovej
Z a BP František (65 rokov
života) s rodinou
† Matej

18.30
7.00
18.30
7.00

21.10. (st)

féria

Ražňany

Z a BP rodina Soľárová
zosnulí rodiny Soľárovej
a Feckovej

18.30
7.00
18.30
7.00

22.10. (št)

sv. Ján Pavol II.,
pápež

Ražňany

23.10. (pia)

féria

Ražňany

Z a BP Jozef (50 rokov života)
s rodinou

18.30

24.10. (so)

féria

Ražňany

zosnulí rodiny Kosmálovej
a Juricovej

18.30

9.00

Ražňany

25.10. (ne)

ODPUSTOVÁ
SLÁVNOSŤ
SV. DEMETRA,
patróna kostola
a farnosti

za našu farnosť
Uzovský
Šalgov

7.30 a 10.30

Uzovské
Pekľany

7.30 a 9.00

10.30

