
  

6.  Už nám volali z cestovnej kancelárie, ktorá organizuje púť do Svätej 
zeme, aby sme nahlásili počet pútnikov. Preto Vás prosíme, aby ste                    
do nedele 11.12.2016 nahlásili svoju účasť na tejto púti. Za pochopenie 
ďakujeme. Bližšie informácie dostanete u duchovného otca. 

7.  Misijné hnutie v Ražňanoch týmto ďakuje všetkým, ktorí si zakúpili 
srdiečka a prispeli na podporu chudobným v Afrike. Vyzbieraná čiastka 
činila 446,10 €. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.  

8.  Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť podielovú knihu, Pútnik svätovojtešský 
a DVD v detskom kútiku po sv. omšiach. Členský poplatok za rok 2017              
je 5,- €. 

9.  Dňa 15.11.2016 sa žiaci 3.A a 4.A našej školy zúčastnili okresného kola 
súťaže vo vybíjanej v Lipanoch, na ktoré sa svedomito pripravovali pod 
vedením pani učiteľky E. Štefankovej. Napriek veľkej konkurencii získali 
krásne 3. miesto a domov si odniesli športový pohár a diplom. 

10.  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ v Cirkevnej základnej škole sv. Demetra v Ražňanoch dňa 
9.12.2016 (piatok) v čase od 9:00 do 12:00 hod. Ponúkneme Vám 
informácie o našej škole, oboznámime Vás s vybavenosťou školy a 
metódami vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov. Pripravili sme 
pre vás zaujímavé workshopy, do ktorých sa môžete zapojiť a trochu sa 
zabaviť. Tešíme sa na Vás! 
Obecné oznamy 

1.  Obecné zastupiteľstvo obce Ražňany zvoláva na prerokovanie obecných 
vecí zhromaždenie obyvateľov obce Ražňany na deň 2.12.2016 (piatok) 
o 19.00 hod. v spoločenskom pavilóne.  

2.  Pozývame všetky dobré detičky v pondelok 5.12.2016 o 18.00 hod.                  
na sv. omšu, pri ktorej nás poctí svojou návštevou MIKULÁŠ. Po sv. omši 
spoločne rozsvietime vianočný stromček pri obecnom úrade.  

(Dokončenie z prvej strany) 

    Kňaz sa usmial, zavesil závažie na miesto, ťukol do kyvadla a hodiny začali znovu 
tikať. „Si veľký majster, hodinár, presne vieš, aké závažie kto v živote potrebuje. 
Neboj sa. On ťa nepreťaží. On je dobrý Majster. Ale keby ti tie závažia vzal, bol by si 
rovnako neužitočný a nepotrebný ako hodiny, ktoré nejdú“. 
   Kňaz už dávno odišiel, ale hodinár sa stále pozeral na svoje krásne kyvadlové 
hodiny na stene, načúval ich pravidelnému, nerušenému tikotu a mimovoľne zopäl 
ruky k modlitbe. 
   Začína advent, čas prípravy na príchod Vykupiteľa. Aby sme všetky naše životné 
„závažia“ využili na užitočné „tikanie“,  Vám vyprosuje 
                                                                                              duchovný otec Pavol                                                        

IČO VYDAVATEĽA: 35 508 566, sídlo vydavateľa: Ražňany 238, 082 61 Ražňany 238 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
O    H O D I N Á R O V I 

   V malom dome na konci mesta býval hodinár so svojou početnou rodinou. Nemali 
na ružiach ustlané. Len tu a tam niekto priniesol hodinárovi niečo opraviť a málokedy 
sa tu zastavil záujemca o nové hodiny. Ľudia v meste a v okolí neboli zámožní, aj 
hodiny boli pre väčšinu z nich prepychom. 
  Hodinár bol skutočným majstrom svojho remesla. Pretože bol chromý na obe nohy, 
po dielni sa len veľmi ťažko pohyboval, no jeho ruky boli citlivé a šikovné, jeho oči 
boli jasné a zrak bystrý, jeho sluch jemný a rozoznával aj sebamenšiu chybu v tichom 
tlkote hodín. Na stene jeho malej dielne viseli krásne hodiny, malé aj veľké , veselo 
tikajúce aj vážne a velebné, ich kyvadlo voľne a presne odmeriavalo čas. Boli to malé 
umelecké diela. 
   Raz išiel okolo obchodu kňaz. Vošiel do vnútra, potreboval opraviť hodiny. 
Užasnutý sa díval na všetky tie skvelé exempláre po stenách. Obdivoval ich, zatiaľ čo 
hodinár opravoval pokazené hodiny. „ Si veľký umelec, hodinár, toto všetko sú pravé 
poklady!“ – povedal. Hodinár mávol rukou. Nebol zvyknutý plakať a sťažovať sa, ale 
zrazu sa mu zachcelo otvoriť kňazovi svoje srdce. „ A k čomu sú mi poklady, ktoré 
nikto nekúpi? Čo sú mi platné tie ako hovoríte „ umelecké diela“, keď visia iba na 
stenách, a ja sa na ne pozerám, ako ubieha čas a odmeriava moju biedu. Tu veselo 
tikajú hodiny a vedľa na sporáku stoja prázdne hrnce a žena a deti by chceli jesť...“ 
Hodinár si vzdychol: „Ani trochu šťastia mi Pán Boh nedal, otče. Len biedu 
a choroby. Som mrzák, sotva chodím. A tak tu len sedím, skladám hodiny, vymýšľam 
stále nové, zlepšujem, ale k čomu mi to všetko je?“ 
   Kňaz mlčal, prechádzal sa popri stene s hodinami a zrazu sa zastavil pri tých 
najväčších a najkrajších. Mali namaľovaný ciferník, vyrezávané ručičky, lesklé 
mosadzné kyvadlo na dlhej tyči a dve veľké, ťažké olovené závažia.  „Krásne                 
hodiny, ó,“ pochválil kňaz, ako keby nebol počul hodinárovo vyznanie. „To je tiež 
tvoja práca?“ „Sú to moje najkrajšie hodiny, otče. Sú presné a spoľahlivé. Všetky 
ostatné hodiny nastavujem podľa nich.“ – „Majstrovské dielo, hodinár. Len škoda, že 
si ich zaťažil takými strašnými kusmi olova,“ povedal kňaz, pristúpil k hodinám a obe 
závažia vyvesil z háčikov, ktorými boli zavesené na retiazkach. Hodiny sa zastavili. 
Hodinár udivene pozeral, nemohol pochopiť kňazovo počínanie. Je hlúpy? „Ako to, že 
tvoje vynikajúce hodiny nejdú, hodinár,“ – spýtal sa kňaz. „Ach, otče,“ zavzdychal 
hodinár, „ako môžu ísť, keď ste im vzali ich závažie?!“ „Chcel som im uľahčiť,“ – 
povedal kňaz. „To môžu ísť, keď ste im vzali závažie?“ „To závažie je predsa ich 
hnacou silou.    A ja som presne spočítal, aké má byť závažie ťažké.“     
                                                                                         (Pokračovanie na štvrtej strane)                                                                                      
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Liturgický prehľad od 28.11.2016 do 4.12.2016 

 
 
 

28.11. (po) 

 

 

féria 

 
 

Ražňany 

Poďakovanie za 45 r. života 
Márie s prosbou o BP pre jej 
rod. 
Za zosnulých bohuznámej 
rod. 

 
 

18.00 

 
30.11. (st) 

 

sv. Ondrej, 

apoštol 

 
Ražňany 

† Ondrej a ostatní zosnulí 
rod. Šofrankovej 
Z a BP pre bohuznámu rod. 

 
18.00 

 
1.12. (št) 

 

féria 

 
Ražňany 

† Tomáš 
Z a BP pre bohuznámu rod. 

 
8.00 

 
2.12. (pia) 

 

féria 

 
Ražňany 

Za žijúcich a zosnulých 
členov ružencového bratstva 

 
18.00 

 
3.12. (so) 

sv. František 

Xaverský, kňaz 

 
Ražňany 

† Ján, Mária, Michal 
Z a BP pre bohuznámu rod. 

 
18.00 

 

4.12. (ne) 
 

 

Druhá adventná 

nedeľa  

 
 

Ražňany  
 

Poďakovanie za 70 rokov 
života Vincenta s prosbou 
o BP pre jeho rod. 

 
8.00 

Za veriacich 11.00 

Lektori 

28.11. (po) Karolína Telesnická Katarína Solárová 
30.11. (st) Anna Miščíková Alica Hudáková 
  2.12. (pia) Dorota Kolková Laura Hudáková 
  4.12. (ne) Gabriela Kišeľová Igor Repaský Anna Balčáková 

Adriana Repaská Marián Perecár Ľudmila Petrová 
  5.12. (po) Katarína Kolková Lucia Solárová 
  7.12. (st) Veronika Jusková Mária Nagyová 
  9.12. (pia) Gabriela Nagyová Katarína Tulejová 
11.12. (ne) Martin Zboray Mária Zborayová Marek Zboray 

Eva Novotná Vincent Novotný Veronika Juricová 
Obetné dary 

4.12. (ne) Jozef Horňák Mária Horňáková 
Štefan Slaninka Magdaléna Slaninková 

11.12. (ne) Anton Dzurik Mária Dzuriková 
Kamil Golodžej Mária Golodžejová 

Upratovanie kostola 

2.12. (pia) č. d.: 180, 181, 414, 359 
9.12. (pia) č. d.: 316, 314, 182, 183 

 



  

Liturgický prehľad od 5.12.2016 do 11.12.2016 

 

  
5.12. (po) 

 

 

féria 

 
Ražňany 

  Z a BP pre Hedvigu a jej rod. 
  † Anton 
 

 
18.00 

 

  
7.12. (st) 

 

sv. Ambróz biskup 

 
Ražňany 

  †Michal, Mária, Dušan 
  Z a BP pre rod. Želinskú 

18.00  

  
 

8.12. (št) 

 

Nepoškvrnené 

počatie panny 

Márie, prikázaný 

sviatok 

 
 

Ražňany 

  † Mária, Jozef, Mária, Jozef,   
  Jozef, Anna 
  Z a BP pre rod. Gaľovú 

 
8.00 

 

 

 Za veriacich 18.00 

  
9.12. (pia) 

 

féria 

 
Ražňany 

   
 † Dušan, Zlatica, Karol, Mária,   
  Juraj 

 
18.00 

 

  
10.12. (so) 

 

féria 

 
Ražňany 

   
 † Pavol 
  Z a BP pre rod. Repaskú 

 
18.00 

 

  
11.12. (ne) 

 

 

Tretia adventná 

nedeľa 

 
Ražňany 

  Na úmysel darcu 
 

8.00  

   Za veriacich 
 

11.00  

 
OZNAMY   

   

Farské oznamy 

 

1.  V sobotu 3.12.2016 o 17.00 hod. bude Večeradlo.  
2.  Na budúci týždeň od 28.11.2016 bude sv. spoveď pred prvým piatkom. 

V pondelok, v stredu od 16.00 hod., v piatok po vyložení Oltárnej sviatosti 
od 15.00 hod. do 16.45 hod.. Spovedanie chorých bude v stredu 30.11.2016 
od 9.00 hod.. Ak sú niektorí, ktorí nepristupujú k sviatosti zmierenia na prvý 
piatok, nech ich príbuzní, alebo susedia prihlásia v kostole u pani 
kostolníčky. 

3.  Od budúcej nedele budete mať možnosť zakúpiť si vianočné oblátky 
a trubičky. Cena je 1,- €/bal.. Tak ako minulý rok, aj tohto roku zakúpením 
podporíte občianske združenie, ktoré sa venuje nepočujúcim v Lúčke. 

4.  Výťažok z projektu Sviečka za nenarodené deti z celej farnosti bolo             
202,- €. Suma bola zaslaná na Fórum života. Pán Boh zaplať. 

5.  Ak by ste chceli stráviť Silvester v Medžugori, pozrite sa na nástenku  
a nahláste sa v cestovnej kancelárii do 16.12.2016. 

► 


