OZNAMY
Farské oznamy

1. V našej farnosti na budúci rok bude otec biskup udeľovať sviatosť
birmovania. K príprave na prijatie tejto sviatosti sa môžu prihlásiť študenti,
ktorí začali prvý ročník strednej školy a starší, ktorí ešte túto sviatosť
neprijali. Pre starších, ktorí už pracujú, bude príprava podľa dohody,
v rámci ich pracovných možností. Predpis Cirkvi hovorí, že ten, kto chce
zastávať úlohu krstného rodiča, „má mať prijatú sviatosť birmovania“.
Taktiež tí, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva, „majú byť
pobirmovaní“. Prihlásiť sa môžete do konca septembra u duchovného
otca.
2. V piatok 15.9.2017 o 7.00 hod. bude Pobožnosť fatimskej soboty.
3. V týždni po nedeli (17.9.) budú jesenné kántrové dni v stredu, piatok
a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní:
Poďakovanie za úrodu.
4. V tretiu nedeľu v mesiaci (17.9.) bude pravidelná zbierka na kostolné
potreby. Pán Boh zaplať!
5. V nedeľu 24.9.2017 bude zbierka na rádio Lumen.
Obecné oznamy

1. Obecný úrad Vás pozýva v sobotu 23.9.2017 na tradičný jesenný výlet
na Zelené pleso alebo do Slovenského raja. Miesto výletu ešte
upresníme. Nahlásiť sa môžete na obecnom úrade alebo u p. Repaského
na č. d. 407.
Dokončenie z prvej strany

Takmer po trinástich rokoch väzenia 10. marca 1964 dona Titusa s podlomeným
zdravím podmienečne prepustili. V roku 1967 dostal povolenie slúžiť svätú omšu pri
bočnom oltári v kostole vo Vajnoroch v civilných šatách bez prítomnosti veriacich.
Tešil sa, keď začiatkom roku 1968 dostal súhlas slúžiť svätú omšu verejne a
vykonávať kňazskú službu. Naďalej však musel pracovať ako skladník. Zomrel 8.
januára 1969. V roku 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného
(viac aj na www.tituszeman.sk).
Už ho trochu poznáte? A možno práve to, že nám bol don Titus dlho neznámy
a spoznávame ho až teraz, nás presviedča o tom, že Boh koná vždy oveľa viac, než
vidíme, alebo chápeme. Život niektorých ľudí bol vždy veľkou oporou a posilou vo
viere pre Cirkev. Lebo svätec v Cirkvi nie je na ozdobu, ale je ako evanjelium: dobrá
zvesť o Bohu, zvesť, ktorá sa udiala u nás a provokuje nás. Dáme sa?
Alena Triščová
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„Aj keby som stratil môj život, nebolo by to márne, ak by sa aspoň jeden z tých,
ktorým som pomohol, stal kňazom namiesto mňa.“
(Don Titus Zeman )
Kto je Titus Zeman
Toto meno som prvýkrát
zachytila pred siedmimi rokmi.
Saleziánskym strediskom v Sabinove, ale myslím si, že všetkými saleziánskymi
domami, strediskami (zvlášť na Slovensku), sa začalo s nádejou hovoriť o tom, že
v našej rodine, blízkej rodine, slovenskej saleziánskej rodine, budeme mať možno
blahoslaveného... „Modlite sa deviatnik za blahorečenie dona Titusa..., aby ho Pán
povýšil na oltár,“ povzbudzovali nás najmä kňazi saleziáni. Sami uznáte, že
v mnohých prípadoch čas ubieha rýchlo. Aj v tomto prípade: Píše sa rok 2017 a 30.
september práve tohto roku by sme si mali pamätať, zvlášť saleziánska rodina. V tento
deň počas pontifikálnej sv. omše bude vykonaný obrad blahorečenia tohto mučeníka.
Tak kto je ten „Titus“? Viacerí ste si možno položili túto otázku pri pohľade na plagát
vpredu v kostole. V skratke zopár životopisných faktov. Rodák z Vajnor, najstarší
z desiatich detí. Jasno v povolaní už má ako 10-ročný a nikto ho neodradí... Rehoľný
kňaz – salezián. Po gymnaziálnych štúdiách odchádza študovať teológiu do Talianska,
kde v roku 1940 prijíma dar kňazstva. Vracia sa na Slovensko, venuje sa mládeži.
Počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950, kedy štátna moc obsadila kláštory
a rehoľníkov presunula do sústreďovacích táborov, bol na fare v Šenkviciach ako
kaplán. Nie však nečinný. Pohrával sa s myšlienkou ilegálne odviesť mladých
spolubratov a bohoslovcov do Turína, aby dokončili štúdiá. Dva prechody sa vydarili,
pripravoval tretí. Neodradili ho ani zlé skúsenosti a hroziace nebezpečenstvo. Z 22
členov skupiny pri treťom prechode chytili 16. (Celkovo zachránil 21 duchovných
povolaní.) Absolvoval 58 výsluchov s mučením... Následne obžaloba − opierala sa o
vymyslené udalosti vo vynútených priznaniach obžalovaných z vyšetrovacej väzby:
špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal pre dona Titusa absolútny trest – trest smrti.
Rozsudok nakoniec znel – 25 rokov trestu odňatia slobody.
Pokračovanie na štvrtej strane

Liturgický prehľad od 11.9.2017 do 17.9.2017

11.9. (po)

féria

Ražňany

Za zomrelých bohuznámej
rod.
Za Božiu ochranu a pomoc
pre Petra

12.9. (ut)

Najsvätejšie meno
Panny Márie

Ražňany

Na úmysel darcu

18.30
18.30

18.30

13.9. (st)

sv. Ján Zlatoústy,
biskup a učiteľ
Cirkvi

Ražňany

Za zosnulých bohuznámej
rod.
Z a BP pre bohuznámu rod.

14.9. (št)

Povýšenie svätého
kríža

Ražňany

† Milan
Z a BP pre Annu a jej rod.

8.00

15.9. (pia)

Sedembolestná
Panna Mária,
patrónka
Slovenska

Ražňany

Na úmysel darcu

8.00

Ražňany

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

16.9. (so)

féria

17.9. (ne)

Dvadsiata štvrtá
nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

Za veriacich

18.30
8.00
11.00

Lektori
11.9. (po)
13.9. (st)
15.9. (pia)
17.9. (ne)

Laura Hudáková
Katarína Tulejová
Ján Solár
Juraj Kochan
Adriana Repaská

František Smetanka
Mária Galeštoková

Marián Perecár

Zuzana Polohová
Daniel Balčák
Antónia Rokošná
Mária Slaninková
Ľudmila Petrová

Obetné dary
15.9. (pia)
17.9. (ne)

František Smetanka
Anton Dzurík
Martin Tuleja

Mária Smetanková
Mária Dzuríková
Jana Tulejová

Liturgický prehľad od 18.9.2017 do 24.9.2017
Ražňany

18.9. (po)

féria

20.9. (st)

sv. Ondrej Kim
Taegon, kňaz
a Pavol Chong
Hasang
a spoločníci,
mučeníci

21.9. (št)

sv. Matúš, apoštol
a evanjelista

22.9. (pia)

féria

23.9. (so)

sv. Pius
z Pietrelciny (páter
Pio), kňaz

24.9. (ne)

Dvadsiata piata
nedeľa
v cezročnom
období

Jozef, Margita
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.30

Ražňany

† Anton, Peter, Simonka
Z a BP pre bohuznáme rod.

18.30

Ražňany

† kňaz Ján Podhájsky

8.00

Ražňany

† Ján a ostatní zosnulí rod.
Karnišovej
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.30

† Pavol, Mária
Z a BP pre rod. Slaninkovú

18.30

Poďakovanie za 75 r. života
Jozefa s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.
Za veriacich

8.00

Ražňany

Ražňany

11.00

Lektori
18.9. (po)
20.9. (st)
22.9. (pia)
24.9. (ne)

Anna Miščíková
Dorota Kolková
Karolína Telesnická
Gabriela Kišeľová Igor Repaský
Katarína Karnišová

Kamila Golodžejová

Mária Nagyová
Katarína Kolková
Katarína Solárová
Anna Balčáková
Mária Smetanková

Obetné dary
24.9. (ne)

Vincent Novotný
František Miškay

Upratovanie kostola
22.9. (pia)

č. d.: 33, 34, 35, 36

Eva Novotná
Ľudmila Miškayová

