
  

 
(Dokončenie z prvej strany) 
 
     Dovoľte ešte niekoľko poznámok na túto tému od odborníčky na neverbálnu 
komunikáciu O. Škvareninovej: 
 „Neodsudzujem ľudí, ktorí nevedia, čo sa v kostole sluší a čo nie, a majú veľké 
medzery zo spoločenského správania. Veď v istom nedávnom období sa u nás 
spoločenské správanie považovalo takmer za buržoázny prežitok a nedalo sa o ňom 
ani hovoriť. Tieto nedostatky sa dnes zakrývajú slovom demokracia = všetko je 
dovolené. Primerané spoločenské správanie chýba na Slovensku v mnohých 
oblastiach života. I pre etiketu platí, že to, čo človek nemá z domu, nemôže odovzdať 
ďalej.“ 
„V spoločenskom správaní platí pravidlo 30: 

   V komunikácii je vždy najdôležitejších prvých 30 sekúnd stretnutia s iným 
človekom. Počas tejto polminútky by sme mali pôsobiť uvoľnene  a pozitívne. Takže 
sa aj v kostole pozrime na veriacich, ku ktorým si prisadneme do lavice, pozdravíme 
ich – či už slovne alebo jemným kývnutím hlavy. Môžeme sa na nich máličko usmiať. 
   Perfektne upravených máme mať 3x30 centimetrov nášho tela: 
  -  30 centimetrov od vrchu hlavy nadol – u žien to znamená upravené vlasy,    
     decentné   líčenie, výstrih  len do pomyselnej priamky spájajúcej podpazušia;      
     u muža  upravené vlasy, bradu alebo  fúzy  a neprikrytú hlavu v miestnosti, 
  -  posledných 30 centimetrov dolnej časti tela – teda naše topánky majú byť vždy 

vyčistené, 
  -   posledných 30 centimetrov na rukách – čiže nechty a ruky máme mať upravené. 

            Denne by sme mali venovať sebe 30 minút: 
  -   pomodlíme sa v súkromí a tichu, prečítajme si knihu, choďme na prechádzku,    

            cvičme alebo len tak leňošme. Táto investícia do seba sa nám isto vráti aj v tom,  
            že budeme pokojnejšie reagovať aj na  nepríjemné podnety.“                                            

 
   „Akousi „národnou“ vlastnosťou Slovákov je ustavične si všímať iných, posudzovať 
ich. Niektorí veriaci sa priveľmi koncentrujú na svojich bratov a sestry aj počas 
svätých omší, keď by ich myšlienky mali byť upriamené úplne iným smerom.“ 
„Pripomienky k nevhodnému odevu veriaceho, ktorý sa zúčastňuje na slávení 
Eucharistie, by mali byť v kompetencií kňaza alebo kostolníka. Pred vstupom do 
mnohých zahraničných chrámov už aj turistický sprievodcovia upovedomia ľudí, aby 
sa primerane obliekli – pritom ide o iný druh návštevy kostola, nie svätú omšu. Takto 
by to malo fungovať aj v našich chrámoch.“   
Každý z nás nech úprimne porozmýšľa nad týmito slovami. Čo s tým urobím ja sám. 
Nehodnoťme iných. Snažme sa žiť a správať sa tak, aby sme nepôsobili rušivo pri 
stretnutí s inými ľuďmi. 
Pokojné prežívanie prázdnin a dovoleniek želá a vyprosuje duchovný otec Pavol. 
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           Spoločenská etiketa  platí aj v kostole 
    V minulých dňoch som dostal mail od jedného člena našej farnosti. Tento mail bol 
riadne podpísaný s udaním adresy odosielateľa. Keďže už dlhšie rozmýšľam nad tým, 
ako a kedy bude najvhodnejšie sa k tejto téme vyjadriť, využívam túto príležitosť 
a uverejňujem mail v plnom znení: 
    „Človek, ktorý vchádza do kostola a chce sa zúčastniť na slávení svätej omše, by 
mal byť čisto, vkusne a aj trochu sviatočne oblečený. Dámy by sa mali vyhnúť 
mikrosukniam, elastickým nohaviciam a hlbokým výstrihom  /platí to aj pre svadobné 
nevesty /, páni krátkym nohaviciam.  Lektori, žalmisti, prinášajúci obetné dary, 
odovzdávačky kvetín a ostatní prisluhujúci pri sv. omši, by mali byť primerane 
oblečení  – dlhé nohavice, košeľa s dlhým rukávom, šaty neobtiahnuté s dĺžkou po 
kolená. 
To, čo si dnes najmä v lete obliekajú do kostola ľudi,a je vhodné skôr na kúpalisko či 
diskotéku. 
     Možno niekto namietne, že vo svojom voľnom čase sa môže obliecť ako chce. No 
nie je účasť na svätej omši niečím slávnostným a radostným? Nie je to svetlý bod 
všedného života? 
    Ak zbadám známeho v kostole, stačí ho kontaktovať očami, pousmiať sa, kývnuť 
hlavou. Keď sa s ním chceme rozprávať, môžeme ho počkať po svätej omši a vonku si 
pohovoriť. Nie v kostole. 
    Do kostola sa nosí v ruke kabelka, modlitebná kniha, prípadne hygienické 
vreckovky,  a nie provokačne mobil. 
    V kostole môže byť ľuďom na ťarchu, výrazný parfum, pach tela, nepríjemný dych, 
zápach oblečenia, hlasný hovor, uprený pohľad, lebo to všetko zasahuje do ich 
osobnej až intímnej zóny. Aj milovník cesnaku či cibule by ich mal konzumovať až po 
svätej omši. V kostole túto situácie možno riešiť  tak, že sa presunieme na iné miesto. 
     Správny fotograf či kameraman by sa mal správať v kostole ako by tam ani nebol. 
Lebo platí, že najlepší fotograf je ten, ktorého nie je vidno. Aj v kostole existuje istá 
zóna, do ktorej už fotograf a kameraman nemôže vstúpiť, a to by mali rešpektovať. 
Okrem toho by sa mal slušne obliecť a obuť si neklopkajúce topánky. 
    Treba pripomenúť, že mladší uvoľňuje miesto staršiemu, ak na to nie sú zdravotné 
dôvody. 
  Prosím o odpustenie, ak sa niekto bude cítiť dotknutý.  S úctou k blížnemu.“     
Nasleduje podpis a adresa odosielateľa               

(Pokračovanie na štvrtej strane)                             
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Liturgický prehľad od 14.8.2017 do 20.8.2017 
 

 

14.8. (po) 

 
 

sv. Maximilián 
Mária Kolbe, kňaz 

a mučeník 

 
 

Ražňany 

 
† Agnesa, Mária 
Poďakovanie za 80 r. života 
Marty s prosbou o Z a BP pre 
jej rod. 

 

 

18.30 

 

15.8. (ut) 
 

Nanebovzatie 
Panny Márie 

 
Ražňany 

Na úmysel darcu 
 

8.00 

Za veriacich 
 

18.30 

 

16.8. (st) 
 

sv. Štefan Uhorský 
 

Ražňany 
 

† František 
Z a BP pre rod. Solárovú 
 

 

18.30 

18.8. (pia) sv. Helena Ražňany † Ján, Jozef, Andrej, Mária 
Z a BP pre rod. Karnišovú 

18.30 

 

19.8. (so) 
 

féria 
 

Ražňany 
Sobáš so sv. omšou 
 

15.30 

† Helena, Mária, Ján 
Z a BP pre rod. Tulejovú 

18.30 

 

20.8. (ne) 

 

 

Dvadsiata nedeľa 

v cezročnom 

období 

 
Ražňany  

 

 
Za veriacich 
 

 

8.00 
 

Lektori 

14.8. (po) Mária Nagyová Anna Miščíková 
15.8. (ut) Zuzana Gubčíková Jozef Horňák Mária Horňáková 
16.8. (st) Katarína Kolková Daniel Balčák 
18.8. (pia) Katarína Tulejová Laura Hudáková 
20.8. (ne) Jozef Horňák  Zuzana Karabinošová Katarína Horňáková 
21.8. (po) Mária Nagyová Karolína Telesnická 
23.8. (st) Dorota Kolková Katarína Solárová 
25.8. (pia) Zuzana Polohová Tomáš Solár 
27.8. (ne) Štefan Slaninka Zuzana Gubčíková Marcela Kováčová 

Obetné dary 

15.8. (ut) Andrej Slaninka Katarína Slaninková 
20.8. (ne) Štefan Slaninka Magdaléna Slaninková 
27.8. (ne) Kamil Golodžej Mária Golodžejová 

Upratovanie kostola 

18.8. (pia) č. d.: 360, 22, 415, 407 
25.8. (pia) č. d.: 24 (byt č. 1 – 6) 

 



  

Liturgický prehľad od 21.8.2017 do 27.8.2017 

  

 

21.8. (po) 
 

 
 

sv. Pius X., pápež 
 

 
 

Ražňany 

Poďakovanie za 25 rokov 
spoločného života Miroslava 
a Ľudmily s prosbou o Z a BP pre 
ich rod. 
 Z a BP pre Jozefa 

 

18.30 

 

 23.8. (st) sv. Ružena Límska, 
panna 

 
Ražňany 

 † Pavol 
 Z a BP pre rod. Repaskú 

18.30  

 25.8. (pia) féria Ražňany  † Anna 
 Z a BP pre Ľudmilu a jej rod. 

18.30  

 26.8. (so) féria Ražňany  † kňaz Ondrej 
 Z a BP pre bohuznámu rod. 

18.30  

  

27.8. (ne) 

 

Dvadsiata prvá 

nedeľa 

v cezročnom 

období 

 
Ražňany 

  
 Z a BP pre Štefana (70 r.) a jeho   
 rod. 

 

9.30 
 

  

Farské oznamy 

1.  V utorok 15.8.2017 je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. 

2.  V tretiu nedeľu v mesiaci 20.8.2017 bude pravidelná zbierka na kostolné 

potreby. Pán Boh zaplať. 

3.  Misijné hnutie prosí tých, ktorí môžu prispieť finančnou podporou pre rod. 

Futejovú č. d. 100. Pokladníčka na tento účel bude umiestnená vzadu na stolíku 

v kostole dňa 27.8.2017. Pán Boh nech odplatí Vašu štedrosť. 
4.  Vo štvrtok 31.8.2017 chceme poďakovať Bohu za prázdniny. Preto pozývame 

všetky školopovinné deti našej farnosti na noc,  v ktorej prežijú mnoho hier, 
zábavy, strachu, a bude aj opekačka, možno aj grilovačka. Určite sa budeme aj 
modliť a možno budeme v túto noc aj trocha spať. Na  nocovačku, ktorá začne 
o 16.30 hod. na fare,  všetky deti pozýva sv. Demeter. Ak chcete prežiť túto noc 
spolu s ostatnými deťmi, napíšte sa na papier v kostole na stolíku    do  nedele  

27.8.2017. Napíšte svoje meno a ročník, do ktorého v novom školskom roku 
nastupujete. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke. Ak chcete podporiť 
túto akciu keksíkom alebo sladkosťou môžete to nechať v sakristii. 

Obecné oznamy 

1.  Od 1.8.2017 obec Ražňany zamestnala na plný pracovný úväzok dvoch terénnych 

sociálnych pracovníkov. V prípade potreby môžete využiť ich služby. 
2.  Obecný úrad v spolupráci s terénnymi pracovníkmi organizuje zbierku šatstva               

od 14.8. do 18.8.2017. Šatstvo môžete nosiť na obecný úrad terénnym 
pracovníkom. 

3.  Pozemkové spoločenstvo – urbár Vás pozýva vo štvrtok 17.8.2017 o 14.00 hod. 
na posedenie pri guláši ku Studničkám.  

4. V sobotu 19.8.2017 o 10.00 hod. sa uskutoční v miestnom parku XI. ročník 

nohejbalového turnaja. Mužstvá sa môžu nahlásiť v deň turnaja alebo u p. Solára 
na tel. č. 0907 944 069. 

 


