OZNAMY
Farské oznamy

1. V noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 02. hodine posúvame
hodinky na 03. hod. letného času.
2. Pred Veľkou nocou budeme spovedať takto:
22.3. (štvrtok)
od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Uz. Pekľany
23.3. (piatok)
od 15.30 hod. do 18.00 hod.
Uz. Šalgov
24.3. (sobota)
od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Ražňany
od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Sabinov
25.3. (nedeľa)
od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Sabinov
3. Na Kvetnú nedeľu 25.3.2018 si doneste ratolesti (bahniatka) na
požehnanie.
4. V nedeľu 18.3.2018 bude zbierka na pomoc prenasledovaným
kresťanom.
5. Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v nedeľu
18.3.2018 o 16.00 hod. v pastoračnom centre.
6. V nedeľu 25.3.2018 bude pravidelná zbierka na kostolné potreby.
7. V pôste sa budeme modliť Krížové cesty v piatok o 17.30 hod.
a v nedeľu o 14.30 hod..
16.3. (piatok)
Seniori
23.3. (piatok)
Mládež
18. 3. (nedeľa) Rodiny
25.3. (nedeľa)
Manželia
8. Cirkevná základná škola sv. Demetra v Ražňanoch srdečne pozýva
budúcich prvákov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka,
ktorý sa uskutoční v pondelok 9.4.2018 v čase od 14.00 do 17.30 hod.
Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča
a poplatok 5,- € . Tešíme sa na Vás!
9. Aj tento rok máte možnosť podporiť združenie DOMKA Uzovský
Šalgov poukázaním vašich percent (1,5; 2; 3 %) z daní zaplatených v
roku 2017. Potrebné tlačivá si môžete zobrať vzadu zo stolíka. Tí, ktorí
si vypĺňajú daňové priznanie sami, si môžu tlačivá zobrať tiež, nájdu na
nich potrebné informácie, ktoré treba vpísať do DP. Prosíme vás aj
o vyplnenie formulára pod názvom Čestné vyhlásenie, ktorý je tam
navyše – slúži na interné účely združenia (nedáva sa na daňový úrad,
ale potom ho vyzbierame). Ak by ste mali problém s vyplnením alebo
s doručením tlačiva na daňový úrad, obráťte sa na animátorov. Vopred
veľká vďaka. Informácia: Minulý rok sme od vás dostali 444,71 €.
Peniaze použijeme na akcie počas roka ako sú tábory, výlety, školenia
a na deň Športuje celá rodina.
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Dávam to, čo mám v srdci.
Jedného dňa dal bohatý muž
chudobnému plný kôš smetí.
Chudobný muž ho vzal, odišiel a keď
sa vrátil, dal tomu bohatému mužovi
kôš naspäť, ale plný nádherných
kvetov.
Bohatý muž sa udivene spýtal:
„Prečo si mi vrátil môj kôš plný
krásnych kvetov, keď ja som ti dal iba odpadky?“
Chudobný muž sa usmial a povedal:
„Každý dáva len to, čo nosí vo svojom srdci.“
Ideme do veľkonočných dní, kedy zreteľne môžeme nazrieť, čo Boh
nosí v srdci, lebo to, čo v ňom má, nám dáva. Dáva seba, svoj život za
nás. Dáva lásku. Dáva svoj záujem o nás.
Čo mu vrátime my? Skontrolujme si svoje srdce a vážnejšie sa
zamyslime po tieto dni nad tým, čím je naplnené naše srdce.
Čo dávam.
Boh dáva celého seba a ide až do krajnosti lásky.
Stojme pri tom, rozmýšľajme o tom a napravme, čo napraviť treba.
Požehnané dni Veľkej noci každému praje a vyprosuje
duchovný otec Pavol

Liturgický prehľad od 12.3.2018 do 18.3.2018
12.3. (po)

féria

Ražňany

14.3. (st)

féria

Ražňany

Za Božiu pomoc a milosť pre
sestru Ľudmilu
† Eva
Z a BP pre bohuznámu rod.

15.3. (št)

féria

Ražňany

† Mária, Jozef, Juraj
Z a BP pre bohuznámu rod.

16.3. (pia)

féria

Ražňany

17.3. (so)

féria

Ražňany

18.3. (ne)

Piata pôstna
nedeľa

Ražňany

18.00
18.00
8.00

† Margita Hausová (1. výr.)

18.00
† Margita, Jozef
Z a BP pre bohuznámu rod.
† Janka, Jozef, Mária
Z a BP pre rod. Vojtkovú
Poďakovanie za 60 r. života
bohuznámeho brata s prosbou
o Z a BP pre jeho rod.
Na úmysel darcu

18.00

8.00
11.00

Lektori
12.3. (po)
14.3. (st)
16.3. (pia)
18.3. (ne)

Dorota Kolková
Karolína Telesnická
Zuzana Polohová
Katarína Slaninková
Andrej Slaninka
Mária Slaninková Juraj Kochan

Katarína Kolková
Tomáš Solár
Katarína Solárová
Matúš Soľár
Mária Galeštoková

Obetné dary
18.3. (ne)

Kamil Golodžej
Ján Solár

Upratovanie kostola
16.3. (pia)

č. d.: 177, 178, 179, 180

Mária Golodžejová
Katarína Solárová

Liturgický prehľad od 19.3.2018 do 25.3.2018
19.3. (po)

sv. Jozef, ženích
Panny Márie

Ražňany

Za všetkých Jozefov vo farnosti

18.00

21.3. (st)

féria

Ražňany

† Matej
Z a BP pre rod. Fabiánovú a
Mihálikovú

18.00

22.3. (št)

féria

Ražňany

† Anna Fabiánová

8.00

23.3. (pia)

féria

Ražňany

† Žofia, Florián, Margita
† Mária Vaňová

18.00

24.3. (so)

féria

Ražňany

25.3. (ne)

Kvetná nedeľa,
čiže nedeľa
Utrpenia Pána

Ražňany

† Vincent
Z a BP pre Máriu a jej rod.
Poďakovanie za 70 r. života
s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.
Za veriacich

18.00
8.00
11.00

Lektori
19.3. (po)
21.3. (st)
23.3. (pia)
25.3. (ne)

Anna Miščíková
Linda Perecárová
Katarína Tulejová
Mária Smetanková
Anna Balčáková

Daniel Balčák
Natália Golodžejová
Laura Hudáková
Katarína Karnišová Kamila Golodžejová
Gabriela Kišeľová Igor Repaský

Obetné dary
25.3. (ne)

Miloš Kolek
Jozef Horňák

Upratovanie kostola
24.3. (so) o 12.00 hod.

č. d.: 181, 414, 359, 316

Dorota Kolková
Mária Horňáková

