OZNAMY
Farské oznamy
1. V nedeľu 22.10.2017 je Misijná nedeľa. Budeme sa modliť za misie
a misionárov. V túto nedeľu bude tiež zbierka na misie. Misijné hnutie našej
farnosti vám ponúkne perníkové srdiečka. Ich zakúpením pomôžete misiám.
2. V tomto týždni (po 22.10) budeme spovedať pred prvým piatkom, pred
odpustom a pred „dušičkami“ takto: pondelok, stredu a piatok od 16.00 hod.
do sv. omše. V stredu 25.10.2017 budeme spovedať chorých od 9.00 hod..
V pondelok 30.10.2017 od 16.00 hod. do sv. omše.
3. V nedeľu 29.10.2017 bude odpustová slávnosť k úcte sv. Demetra. V tento
deň bude iba jedna sv. omša so začiatkom o 10.30 hod. a celebrovať ju bude
dôstojný pán ThDr. Daniel Boleš PhD. premonštrát. V stredu 1.11.2017 bude
odpustová slávnosť v Uz. Pekľanoch o 10.30 hod.. Hlavným celebrantom bude
don Vincent Macejko, salezián. V nedeľu 5.11.2017 bude odpustová slávnosť
v Uz. Šalgove o 11.00 hod.. Hlavným celebrantom bude dôstojný pán Štefan
Ružbarský, bývalý farár v Ražňanoch.
4. Odpustky:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána (Otčenáš) a urobí
vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno
privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď
(krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba
na úmysel Svätého Otca ( stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo
všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci
určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci,
raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť podmienky, ktoré sú
vyššie uvedené. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.
5. Pobožnosť na cintoríne bude 1.11.2017 o 14.30 hod..
6. V sobotu 4.11.2017 o 17.00 hod. bude Večeradlo.
7. Oznam CZŠ: Dňa 26.10.2017, na sviatok patróna našej Cirkevnej základnej školy
sv. Demetra, si symbolicky pripomíname 15. výročie jej založenia. ĎAKUJEME
všetkým rodičom, ktorí nám počas našej pôsobnosti zverili svoje deti, a prejavili
nám tým dôveru. Ďakujeme všetkým bývalým a súčasným zamestnancom,
rodičom a dobrodincom, ktorí nás svojou prácou, modlitbou alebo akýmkoľvek
spôsobom podporili. Zvlášť chceme poďakovať duchovnému otcovi za jeho
vedenie. Pán Boh zaplať! Svätý Demeter oroduj za nás!
Obecné oznamy
1. V sobotu 28.10.2017 o 9.00 hod. sa pri obecnom úrade uskutoční zber papiera.
2. Dňa 15.11.2017 (streda) sa uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou NTS.
Pozývame všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby prišli do pamätnej izby Štefana
Onderča v čase od 8.00 do 11.00 hod..
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Ruženec a Spasiteľ
Modlitbu sv. ruženca nám odovzdáva Panna Mária. Sv. Dominik podľa
pokynov Panny Márie zostavil a uviedol do užívania Cirkvi modlitbu svätého
ruženca. Sv. Ján Pavol II. ako veľký ctiteľ Panny Márie túto modlitbu obohatil
ďalšími tajomstvami. Je to jednoduchá, krásna a obľúbená modlitba nášho
slovenského ľudu. Iste ju majú radi nielen Slováci, ale aj množstvo ľudí po
celom svete. Vnímame ju ako mariánsku modlitbu. Túto modlitbu by sme mohli
zhrnúť do krátkej vety, ktorú si je hodno zapamätať: „Ruženec je evanjelium
jednoduchých duší.“
Keďže evanjelium je radostná zvesť – predovšetkým o našom vykúpení –
zohráva v nej veľmi dôležitú úlohu s Pannou Máriou aj Boží a jej syn – náš
spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Je v nej obsiahnutý celý jeho život v naviazaní na život
Panny Márie a celé jeho vykupiteľské dielo človeka.
V radostnom ruženci vnímame, že cez zvestovanie archanjela Gabriela
a prijatie jeho správy Pannou Máriou prichádza Boh do nášho ľudského života.
Prijatie Boha vedie ku službe. Preto Mária navštívi Alžbetu. V jednoduchosti
maštale začína Boh žiť s nami. Obetovať Bohu všetko, lebo sme to dostali od
neho, znamená odovzdať sa mu. Nájsť ho prináša pokoj a poslušnosť, ktorú sám
Boží Syn predstavuje.
Ruženec svetla odkrýva, že Ježiš nám odovzdáva božiu náuku, ktorú máme
prijímať vo viere a pokání. Predstavuje nám nebo a dáva nám seba.
Pán Ježiš v bolestnom ruženci prijíma psychickú aj fyzickú bolesť. Krvou sa
potí a za nás sa modlí. Znáša výsmech tŕním korunovania a prijíma trest bičovania
a ukrižovania.
Jeho víťazstvo prežívame v slávnostnom ruženci. Premohol smrť, vstal
zmŕtvych a vystúpil na nebesia. Aj nám dal podiel na jeho víťazstve. Obdarúva
nás Duchom Svätým. Svoju a našu matku Máriu berie k sebe do neba a korunuje
ju za kráľovnú.
S Ježišom a Máriou prežívajme vo sv. ruženci našu spásu. Nech nám v tom
pomáha sv. Jozef, ktorý ich v pozemskom živote chránil a sprevádzal.
Peter Gostič

Liturgický prehľad od 23.10.2017 do 29.10.2017
† Ján, Alžbeta, Vincent,
Anton
Z a BP pre bohuznámu rod.

23.10. (po)

féria

Ražňany

25.10. (st)

féria

Ražňany

† Albert
Z a BP pre Petra a Milana
s rod.

18.00

26.10. (št)

sv. Demeter,
mučeník

Ražňany

Za farnosť

8.00

27.10. (pia)

féria

Ražňany

Z a BP pre Martinu

18.00

28.10. (so)

sv. Šimon a Júda,
apoštoli

Ražňany

† Agnesa
Z a BP pre bohuznáme rod.

18.00

29.10. (ne)

Tridsiata nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Za veriacich – odpustová
slávnosť

18.00

10.30

Lektori
23.10. (po)
25.10. (st)
26.10. (št)
27.10. (pia)
29.10. (ne)

Tomáš Solár
Zuzana Polohová
Daniela Floriánová

Martin Štefančík

Daniel Balčák
Antónia Rokošná

Ján Solár

Katarína Tulejová
Laura Hudáková
Zuzana Štefančíková
Anna Miščíková
František Smetanka

Obetné dary
26.10. (št)
29.10. (ne)

Jozef Horňák
František Smetanka

Mária Horňáková
Mária Smetanková

Upratovanie kostola
27.10. (pia)

č. d.: 59, 60, 61, 62
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Liturgický prehľad od 30.10.2017 do 5.11.2017
Ražňany

Za zosnulých rod. Novotnej
Z a BP pre rod. Novotnú

18.00

Za veriacich

8.00

Za zosnulých

8.00

Na úmysel Svätého Otca

18.00

18.00

30.10. (po)

féria

1.11. (st)

Všetkých svätých

Ražňany

2.11. (št)

Spomienka na
všetkých verných
zosnulých

Ražňany

3.11. (pia)

sv. Martin de
Porres, rehoľník

Ražňany

Za žijúcich a zosnulých členov
ružencového bratstva

sv. Karol
Boromejský, kňaz

Ražňany

† Agnesa, Anton, Andrej,
Helena, Peter, Margita
Z a BP pre bohuznáme rod.

4.11. (so)

5.11. (ne)

Tridsiata prvá
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

18.00

Poďakovanie za 50 r. života
Kataríny

8.00

Za veriacich

11.00

Lektori
30.10. (po)
1.11. (st)
3.11. (pia)
5.11. (ne)

Mária Nagyová
Ľudmila Petrová
Katarína Kolková
Andrej Slaninka
Mária Slaninková

Adriana Repaská
Katarína Slaninková

Juraj Kochan

Dorota Kolková
Marián Perecár
Natália Golodžejová
Matúš Soľár
Mária Galeštoková

Obetné dary
5.11. (ne)

Martin Tuleja
Vincent Novotný

Upratovanie kostola
3.11. (pia)

č. d.: 63, 64, 65, 66

Jana Tulejová
Eva Novotná

