
  

OZNAMY 
Farské oznamy 

1.  Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu     
(po nedeli 16.9.). Záväzný je iba jeden deň. Obsah  jesenných kántrových 
dní: Poďakovanie za úrodu.  

2. V nedeľu 16.9.2018 bude pravidelná zbierka na kostolné potreby. 
3. V nedeľu 23.9.2018 bude zbierka na rádio Lumen. 
4.  Po sčítaní prihlášok do bratstva Živého, Svätého a Večného  ruženca sú 

takéto počty: 
            Živý ruženec          Súčasný stav                                Doposiaľ 

                               208 členov                                   234 členov 
            Svätý ruženec         16 členov                                        1 člen 
            Večný ruženec          2 členovia                                     0 členov 

 

V Živom ruženci máme 10 ruží po 20 členov a 1 ruža je neúplná, má 8 
členov. V prípade záujmu o členstvo v ružencovom bratstve sa noví 
členovia môžu nahlásiť do konca roka u pani Magdalény Solárovej. 

Obecné oznamy 

1. Obecný úrad organizuje dňa 20.9.2018 turistický výlet. Miesto výletu 
upresníme (Vysoké Tatry alebo Pieniny). Nahlásiť sa môžete osobne na 
obecnom úrade alebo na t. č. 0514521214. 

 
(Dokončenie z prvej strany) 

    Cirkev mučeníctvo považuje za „osobitný dar Boha a za najväčší dôkaz 
lásky“. (LG 42) 
Sú pre nás darom a za dar sa ďakuje. Máme milosrdnému Bohu ďakovať za 
dar, za milosť, prejavenú Ním v podobe troch košických mučeníkov. Peter 
Pázmány v čase košickej udalosti odhadoval, že už iba jedna desatina ľudí na 
Slovensku je v katolíckej Cirkvi. (Podobná situácia je aj dnes.) Krátko po 
smrti troch kňazov z Košíc, Slovensko je znova katolícke. Aký to dar! A aká 
vďačnosť za to patrí Bohu! 
    Obdarovaný je obdarovaný tým, že dar prijíma. Zvažuje dôstojnosť darcu 
i hodnotu daru. V tomto prípade darcom je sám Všemohúci a milosrdný Boh. 
Traja košickí mučeníci sú jeho darom. Vštepme si to do svojho vedomia, no 
najmä do svojho srdca. Mučeníci z Košíc sú Bohom daní pre našu spásu ... 
   Svätí Marek, Štefan a Melichar, neprestávajte orodovať za nás, za našu 
i vašu Cirkev. 
   Mnoho milosti na príhovor troch košických mučeníkov, pri ktorých kostiach 
v relikviári  som strávil šesť rokov v Košiciach nad Jazerom, Vám všetkým 
vyprosuje duchovný otec Pavol. 
IČO VYDAVATEĽA: 35 508 566, sídlo vydavateľa: Ražňany 238, 082 61 Ražňany 238 



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

        Košickí mučeníci Marek Križin, Štefan Pongrácz a Melichar Grodziecky 
   V  týchto dňoch otec arcibiskup vyhlásil rok Košických mučeníkov pri 

príležitosti 400 – stého výročia ich smrti. V piatok 7. 9. sme oslávili ich sviatok, 
lebo zomreli 7. 9. 1619. Za blahoslavených boli vyhlásení v roku 1905 
a svätorečení boli v roku 2005 v Košiciach. 
   Pri príležitosti tohto výročia by som sa chcel spolu s vami zastaviť a zamyslieť 
nad dobou, v ktorej žili a nad ich postojom k veciam viery a života vôbec. Hlavné, 
čo potrebujeme o nich vedieť, že sú „naši“, patria do našej Cirkvi a že zomreli 
násilnou smrťou – predtým boli mučení. Smrť prijali dobrovoľne a všetko bolo 
pre vieru. Stalo sa to 7. 9. 1619 v Košiciach.       
   Vtedajšia Cirkev i človek prežívali krízu. Humanizmus a renesancia odvádzali 
od Boha. Prišla reformácia a s ňou tzv. západný rozkol a náboženské vojny. Turci 
sa rozhodli mocensky skoncovať s katolíckou Cirkvou. Územie Slovenska bolo 
postihnuté tak všeobecnou krízou, ako aj následkami Moháča a prítomnosťou 
Turkov. Cirkevná štruktúra bola u nás úplne rozrušená a morálka kňazov i ľudu 
veľmi poklesla. Boje o trón a o majetky, spojené s tureckými nájazdmi, našu 
krajinu spustošili. 
   (Možno dnešná situácia Európy je veľmi podobná tej pred 400 rokmi, len 

prostriedky sú iné.) 

  No pozrime sa na túto dobu aj z inej strany. Boh prichádza Cirkvi a ľudstvu na 
pomoc. Vzbudzuje viacerých veľkých svätcov, mystikov, vyznávačov aj 
mučeníkov. Bol by to výpočet mnohých mien. 
   Na východnom Slovensku úspešne pôsobí Kolégium Spoločnosti Ježišovej 
v Humennom. Ono posiela do Košíc pátra Štefana Pongrácza, rodáka zo 
Sedmohradska, a zriaďuje tu svoju misiu. Do Krásnej nad Hornádom prichádza 
ostrihomský kanonik Marek Križin, chorvát. K nim sa pridáva páter Melichar 
Grodziecky, poliak. Pred svojím zrakom majú iba Krista a duše. Keďže neúnavne 
pracujú za dobro duší, preto sú u ľudí veľmi obľúbení a tí nasledujú to, čo ich traja 
mladí kňazi učia. No „duchu“ vtedajšieho sveta sú nežiadúci. Vojaci Betlena, 
ktorým velil Juraj Rákóczi, ich v noci zo 6.9. na 7. 9. 1619 kruto mučia, 

nadránom im stínajú hlavy a ich telá hádžu do stoky.  Boží ľud ich však od 
prvej chvíle ctí ako mučeníkov.                             (Pokračovanie na štvrtej strane)    
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Liturgický prehľad od 10.9.2018 do 16.9.2018 

 
 

10.9. (po) 
 

féria 

 
Ražňany 

† Jozef, Margita 
Z a BP pre bohuznámu rod. 
 

 
18.30 

 

12.9. (st) 
Najsvätejšie 

meno Panny 

Márie 

 
Ražňany 

 

Za zosnulých rod. Rokošnej, 
Pošefkovej a Petrušovej 
Z a BP pre Pavla 

 
18.30 

 

13.9. (št) 
 

sv. Ján Zlatoústy, 

biskup a učiteľ 

Cirkvi 

 
Ražňany 

† Ján, Mária, Andrej, Mária 
a ostatní zosnulí rod. 
Kovaľovej 
Z a BP pre rod. Kovaľovú 

 
8.00 

 

14.9. (pia) 
 

Povýšenie 

Svätého Kríža 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 45 rokov 
spoločného života Petra 
a Cecílie s prosbou o Z a BP 
pre ich rod. 

 
18.30 

 

15.9. (so) 

Sedembolestná 

Panna Mária, 

Patrónka 

Slovenska 

 
 

Ražňany 

† Margita, Peter, Agnesa, 
Jozef, Vincent, Margita 
Z a BP pre bohuznáme rod. 

 
8.00 

 

 

16.9. (ne) 

 

Dvadsiata štvrtá 

nedeľa 

v cezročnom 

období  

 
Ražňany  

 

Z a BP pre Ľudmilu, Jolanu 
a Ľudmilu a ich rod. 

 
8.00 

Za veriacich 10.30 

Lektori 

10.9. (po) Zuzana Polohová Laura Hudáková 
12.9. (st) Katarína Tulejová Anna Miščíková 
14.9. (pia) Linda Perecárová Natália Novická 
15.9. (so) Zuzana Gubčíková Marcela Kováčová Štefan Slaninka 
16.9. (ne) Mária Zborayová Martin Zboray Mária Zborayová 

Martin Kolek Vojtech Horňák Anna Solárová 
 

Obetné dary 

 

15.9. (so) Andrej Slaninka Katarína Slaninková 
16.9. (ne) Kamil Golodžej Mária Golodžejová 

Jozef Horňák Mária Horňáková 
 

Upratovanie kostola 

 

14.9. (pia) č. d.: 443, 441, 276, 277 



  

Liturgický prehľad od 17.9.2018 do 23.9.2018 

 

  

17.9. (po) 
 

féria 

 
Ražňany 

 † Štefan a ostatní zosnulí rod.   
 Janigovej 
 Z a BP pre bohuznámu rod. 

 
18.30 

 

  

19.9. (st) 
 

féria 

 
Ražňany 

 † Michal, Alžbeta, Ján, Mária 
 Z a BP pre bohuznáme rod. 

 
18.30 

 

 

  

 

20.9. (št) 

sv. Ondrej Kim 

Taegon, kňaz 

a Pavol Choang 

Hasang 

a spoločníci, 

mučeníci 

 
 

Ražňany 

  
† Vincent, Anna, František 
 Z a BP pre bohuznámu rod. 
 

 
 

8.00 

 

    

 

21.9. (pia) 

 

 

sv. Matúš, apoštol 

 
 

Ražňany 

 Za zosnulých rod. Solárovej   
 a Juskovej 
 Z a BP pre rod. Juskovú  
 a Lukáčovú 
 † Mária Tomášová (1. výročie) 

 
 

18.30 

 

  

22.9. (so) 
 

féria 

 
Ražňany 

 † Margita, Karol, Štefan, Anna,   
 Anton 
 † Ondrej 

 
18.30 

 

  

23.9. (ne) 

 

Dvadsiata piata 

nedeľa 

v cezročnom 

období  

 
 

Ražňany 

 Z a BP pre rod. Kanišovú 
 

8.00  

  Za veriacich 10.30  

 

Lektori 

17.9. (po) Mária Nagyová Michaela Kovaľová 
19.9. (st) Katarína Kolková Dorota Kolková 
21.9. (pia) Tomáš Solár Karolína Telesnická 
23.9. (ne) František Smetanka Ľudmila Petrová Adriana Repaská 

Miloš Kolek Dorota Kolková Milan Eliáš  
 

Obetné dary 

23.9. (ne) Magdaléna Solárová Mária Jusková 
Miloš Kolek Dorota Kolková 

 

Upratovanie kostola 

 

21.9. (pia)  č. d.: 431, 278, 418, 412 
 


