OZNAMY
Od pondelka (26.3.) budú sv. omše o 18.30 hod..
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Na Veľký piatok bude krížová cesta o 10.45 hod. od kostola ku krížom.
Od skončenia obradov na Veľký piatok až do obradov vzkriesenia na Bielu
sobotu bude bdenie pri Božom hrobe. Všimnite si rozpis poklony.
5. Na Bielu sobotu bude požehnanie jedál o 15.00 hod..
6. Na Bielu sobotu si doneste sviece na obnovu krstných sľubov.
7. Na Veľký piatok a na Bielu sobotu sa budeme v kostole modliť ranné chvály
o 8.00 hod..
8. Odpustky:
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sväté prijímanie, modlitba
na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu)
možno získať:
a) pri adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom
Tantum ergo;
b) za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
c) za obnovu krstných sľubov pri slávení veľkonočnej vigílie;
d) za nábožné uctenie si obrazu Božieho milosrdenstva v nedeľu Božieho
milosrdenstva ( Modlitba Pána – Otče náš a Verím v Boha a pridá sa nábožný
vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.)
9. Spovedať chorých budeme v stredu 4.4.2018 od 9.00 hod..
10. V sobotu 7.4.2018 o 17.30 hod. bude Večeradlo.
11. Pozývame Vás dňa 5.5.2018 (sobota) na púť k Božiemu milosrdenstvu
do Krakova – Lagiewniki. Odchod autobusu je ráno o 2.30 hod.. Poplatok je
15,- €. Prihlásiť sa môžete u p. Novotnej t. č. 0918313235 a u p. Tulejovej
t. č. 0904630000. Zoberte si stoličku.
12. 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!
13. 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.
1.
2.
3.
4.
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Čomu ľudia veria?
Mimozemšťan vystúpil z vesmírnej lode. Z aktovky vybral notes
a tužku. Od predstaveného dostal príkaz, aby zistil, čo ľudia na zemi
veria a čomu dôverujú. Postavil sa na okraj parkoviska. Z auta
vystúpil uhladený, elegantný pán.
„Prepáčte,“ oslovil ho mimozemšťan, „môžem vám dať otázku?“
„Ale áno, len nech to netrvá dlho.“
„Čomu veríte?“
„Ja? Ako to myslíte?“
„Myslím to takto. Čomu vo vašom živote dôverujete, čo je základom, na ktorom budujete
svoju budúcnosť?“
„Chápem priateľu. Je to moje bankové konto. Ak niečo máš, tak aj niečo si! Ak účty klapú,
nič nemôže zlyhať. Na to vynakladám svoje úsilie. Už však musím ísť. Čas sú peniaze!“
Ďalej sa obrátil mimozemšťan na mladú ženu.
„ V čo veríte, čomu dôverujete?“
„Verím v pokrok, vo vedu. Ľudstvo vynájde nové veci, nové lieky, zostrojí také stroje, že
budeme menej pracovať. Ľudia budú lepšie a dlhšie žiť. Všetko bude krajšie, modernejšie.“
Mimozemšťan sa vypytoval ďalej. Oslovený muž bol prekvapený otázkou.
„Ale keď to už chcete vedieť, ja sa spolieham na svoj vlastný rozum, a vôbec, na zdravý
rozum človeka. Konečne zdravý rozum musí zvíťaziť.“
Mimozemšťan sa opýtal aj muža, ktorý listoval v novinách veľkého formátu.
„Pozrite sa,“ hovorí, „na fotografiu tohto muža. V neho verím, v jeho politický program,
v jeho stranu. Čo on hovorí, na to sa dá spoľahnúť, podľa toho sa dá riadiť.“
Zaujímavé, myslel si mimozemšťan, keď opäť nasadol do svojho vesmírneho korábu.
Prezrel si znova záznamy vo svojom notese a pokrútil hlavou.
Zaujímavé, a pritom sa všetci tvárili tak spokojne.
Je pred nami Veľká noc. Kristus chce, aby sme verili v Jeho a vlastné zmŕtvychvstanie.
Víťazstvo nad našou smrťou, nad našou slabosťou, nad naším hriechom, sa môže stať
naším údelom iba vo viere. Vieru si nemôžeme nahovoriť, ani si ju nemôžeme nanútiť.
Alebo ju mám ako dar, alebo si ju ešte potrebujem vymodliť.
Lebo neveriť, ako hovorí francúzsky dramatik, básnik a spisovateľ Viktor Hugo, je
omnoho ťažšie, ako veriť. Ideme do dní, kedy Život prichádza medzi ľudí, ktorí zomierajú.
Záleží na nás, či stojíme o život, ktorý nám prináša Kristus na Veľkú noc.
Požehnaný Veľkonočný čas Vám všetkým praje
duchovný otec Pavol

Liturgický prehľad od 26.3.2018 do 1.4.2018
26.3. (po)

féria

Ražňany

28.3. (st)

féria

Ražňany

† Ondrej, Jozef
Z a BP pre Magdalénu a
Annu
† Jozef Kišš
Z a BP pre rod. Kiššovú

29.3. (št)

Zelený štvrtok

Ražňany

Na úmysel darcu

18.30

30.3. (pia)

Veľký piatok

Ražňany

Obrady

17.00
19.30

Biela sobota

Ražňany

Z a BP pre Máriu a jej rod.

31.3. (so)

Veľkonočná
nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania

Ražňany

Z a BP pre Pavla a jeho rod.

1.4. (ne)

8.00

Za veriacich

11.00

18.30
18.30

Lektori
26.3. (po)
28.3. (st)
29.3. (št)
30.3. (pia)
31.3. (so)
1.4. (ne)

Mária Nagyová
Katarína Kolková
Pavol Solár
Veronika Juricová
Mária Zborayová
Zuzana Gubčíková
Jozef Horňák

Eva Semanová
Eva Novotná
Martin Zboray
Marcela Kováčová
Mária Horňáková

Zuzana Karabinošová

Katarína Horňáková

Dorota Kolková
Karolína Telesnická
Kamil Golodžej
Vincent Novotný
Mária Zborayová
Štefan Slaninka
Zuzana Gubčíková
Jozef Horňák

Obetné dary
29.3. (št)
31.3. (so)
1.4. (ne)

Anton Dzurik
Magdaléna Soľárová
František Smetanka
Vincent Novotný

Mária Dzuriková
Mária Jusková
Mária Smetanková
Eva Novotná

Upratovanie kostola
31.3. (so)

č. d.: 314, 102, 183, 184 – po skončení cirkevných
obradov cca o 21.30 hod.

Liturgický prehľad od 2.4.2018 do 8.4.2018
2.4. (po)

Veľkonočný
pondelok

Ražňany

4.4. (st)

féria

Ražňany

5.4. (št)

féria

Ražňany

6.4. (pia)

féria

Ražňany

7.4. (so)

féria

Ražňany

8.4. (ne)

Druhá veľkonočná
nedeľa alebo
Nedeľa Božieho
milosrdenstva

Ražňany

† Daniel Nehila (1. výročie)

8.00

† Albert, Mária, Jozef
Z a BP pre Justínu a vnúčatá
† Mária Bujňačková

18.30

† Michal, Judita, Ondrej, Ondrej,
Alžbeta, Ján
8.00
Z a BP pre bohuznámu rod.
Za žijúcich a zosnulých členov
ružencového bratstva
18.30
Z a BP pre Zuzanu (30 r.)
Za zosnulých rod. Hovanovej
a Malíkovej
Z a BP pre rod. Malíkovú
Poďakovanie za 70 r. života
Rudolfa s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.
Za veriacich

18.30

8.00
11.00

Lektori
2.4. (po)
4.4. (st)
6.4. (pia)
8.4. (ne)

Martin Kolek
Katarína Solárová
Laura Hudáková
Dorota Kolková

Vojtech Horňák
Milan Eliáš

Zuzana Štefančíková

Daniela Floriánová

Anna Solárová
Tomáš Solár
Katarína Tulejová
Miloš Kolek
Martin Štefančík

Obetné dary
2.4. (po)
8.4. (ne)

Martin Tuleja
František Miškay
Magdaléna Kožušková

Upratovanie kostola
6.4. (pia)

č. d.: 185, 186, 187, 188

Jana Tulejová
Ľudmila Miškayová
Mária Jusková

