
  

OZNAMY 
Farské oznamy 

1.    Mesiac október je ružencovým mesiacom. Chceme Vás povzbudiť 
k modlitbe sv. ruženca, či už spoločne v kostole alebo doma v rodine. V kostole 
modlitbu začneme o 17. 30 hod.: 

Pondelok -                             otcovia    Piatok  - deti 
Utorok     -   ružencové bratstvo               Sobota -  misijné hnutie    
Streda      - matky   Nedeľa - rodiny 
Štvrtok     - seniori   

Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke 
alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie 
odpustkov sa stanovuje: 

1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 

2.    V sobotu a v nedeľu (6. – 7. 10.) bude v Obišovciach odpustová slávnosť.     
Program je na nástenke.  

3.    V týždni pred prvým piatkom budeme spovedať v pondelok                                
od 17.00 hod., v stredu od 16.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. Chorých 
budeme spovedať v stredu od 9.00 hod. 

4.    Stretnutie detí, ktoré pôjdu v tomto školskom roku na sv. prijímanie a ich 
rodičov, bude v nedeľu 14.10.2018 o 16.00 hod. v pastoračnom centre na fare. 

5.    V sobotu 6.10.2018 o 17.30 hod. bude Večeradlo. 
6.    Členovia spolku svätého Vojtecha si môžu vyzdvihnúť členské podiely (Pútnik 

svätovojtešský, podielovú knihu a DVD film) za rok 2019 v spovednej 
miestnosti vždy po sv. omši od nedele 23.9.2018. Členský poplatok                 
je 5,- €. 

Obecné oznamy 

1.  Obecný úrad žiada občanov, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľnosti, daň za 
psa a poplatok za komunálny odpad za rok 2018 alebo staršie roky, aby tak 
urobili do 30.9.2018. Po tomto termíne bude obec neplatičom zasielať výzvy na 
zaplatenie dane. 

 
(Dokončenie z prvej strany)  
Nech nás povzbudia slová Svätého Otca, ktoré adresoval mladým: „Drahí mladí, 

nehanbite sa modliť ruženec sami, po ceste do školy, na univerzitu alebo do práce, na 

uliciach, v dopravných prostriedkoch, zvyknite sa ho modliť spolu, vo vašich 

spoločenstvách, hnutiach a združeniach, neváhajte a navrhnite, aby ste sa ho modlili 

doma s rodičmi a súrodencami, pretože práve ruženec oživí a ozdraví vzťahy medzi 

členmi vašej rodiny. Táto modlitba vám pomôže byť silnými vo viere, stálymi v láske 

a vytrvalými v nádeji.“  
   Mnoho milostí z modlitby sv. ruženca Vám vyprosuje duchovný otec Pavol. 
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O ruženci trochu inak 
   Väčšinou si myslíme, že ruženec je typická mariánska modlitba. Ale 
v skutočnosti je to silne kristocentrická modlitba – je zacentrovaná na Krista. 
Vidno to hneď aj na pomôcke, s ktorou sa modlíme ruženec – 50 zrniek vychádza 
a zbieha sa pri kríži, ktorý otvára aj zakončuje modlitbu ruženca. Stredobodom 
tejto modlitby je Kristus. Takisto ťažiskom a stredom každého Zdravasu je meno 
Ježiš. 
   Ruženec ako počítadlo 
   Počítanie pri modlitbe naznačuje naše napredovanie v modlitbe – pripomína 
nám naše kroky, ktoré musíme robiť smerom ku kresťanskej dokonalosti. Cesta 
k svätosti si vyžaduje veľa malých krokov v každodennosti. Môžeme teda 
povedať, že ruženec je cestou. 
   Ruženec je cesta 
   Stáva sa skutočnou duchovnou cestou za Ježišom – hľadáme ho, sledujeme ho, 
nasledujeme ho a našou sprievodkyňou a učiteľkou na tejto ceste je Mária. 
   Ruženec ako puto 
   Ruženec má podobu reťaze – reťaz spája. To znamená, že touto modlitbou sa 
spájame s Máriou, a tým sa spájame aj s tým, ktorý je Márii najbližší – so samým 
Kristom.  
   Reťaz ruženca pripomína aj naše vzájomné vzťahy – je putom spoločenstva 
a bratstva, ktoré nás všetkých spája v Kristovi. Cez modlitbu ruženca si navzájom 
môžeme vymodliť Božie požehnanie a dary, ktoré naši blízki potrebujú. 
   Ruženec ako škola 
   S ružencom vstupuješ do Máriinej školy, v ktorej sa môžeme naučiť hľadieť na 
Krista. Mária je vynikajúca učiteľka, pretože žila v Ježišovej blízkosti, učila ho 
rozprávať, rozmýšľala nad jeho slovami, zachovávala ich vo svojom srdci. 
   V tejto škole treba dodržať jednu maličkosť: vytrvalosť.  Zostať verný tejto 
modlitbe. Veď do školy tiež nestačí ísť raz za čas. Ak má byť ruženec školou, 
treba do nej chodiť čo najčastejšie. 
 
 Možno prídu aj námietky, je to staromódne, je to monotónne a nezáživné! 

(Pokračovanie na štvrtej strane) 
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Liturgický prehľad od 24.9.2018 do 30.9.2018 

 
 

24.9. (po) 
 

féria 

 
Ražňany 

† Mária, Agnesa 
Z a BP pre rod. Drábovú, 
Bašistovú, Karnišovú 
 

 

18.30 

 

26.9. (st) 
sv. Kozma 

a Damián, 

mučeníci 

 
Ražňany 

 

† Albert (1. výročie), Jozef, 
Mária 
Z a BP pre Justínu a pre jej rod. 

 

18.30 

 

27.9. (št) 
 

sv. Vincent de 

Paul, kňaz 

 
Ražňany 

† Ján, Pavol 
Z a BP pre rod. Olahovú 

 

8.00 

 

28.9. (pia) 
 

féria 

 
Ražňany 

† Mária a zosnulí rod. 
Tulejovej 
† Ondrej 

 

18.30 

 

29.9. (so) 
sv. Michal, 

Gabriel, Rafael, 

archanjeli 

 
Ražňany 

† Anton, Agnesa, Helena, 
Andrej 
Z a BP pre bohuznámu rod. 

 

18.30 

 

 

30.9. (ne) 

 

Dvadsiata šiesta 

nedeľa 

v cezročnom 

období  

 
 

Ražňany  
 

Poďakovanie za 60 r. života 
Márie s prosbou o Z a BP pre 
jej rod. 

 

8.00 

Za veriacich 10.30 

 

Lektori 

 
24.9. (po) Katarína Solárová Zuzana Polohová 
26.9. (st) Laura Hudáková Katarína Tulejová 
28.9. (pia) Anna Miščíková Natália Novická 
30.9. (ne) Zuzana Štefančíková Daniela Floriánová Martin Štefančík 

Katarína Solárová Antónia Rokošná Ján Solár 
 

Obetné dary 

 
30.9. (ne) Anton Dzurik Mária Dzuriková 

Vincent Novotný Eva Novotná 
 

Upratovanie kostola 

 
28.9. (pia) č. d.: 279, 280, 398, 281 

 



  

Liturgický prehľad od 1.10.2018 do 7.10.2018 

 

  

1.10. (po) 
sv. Terézia                      

od Dieťaťa Ježiša 

(z Lisieux), panna 

a učiteľka Cirkvi 

 
Ražňany 

  
† Andrej, Alžbeta, Jozef, Anton 
 † Ondrej 

 

18.30 

 

  

3.10. (st) 
 

féria 

 
Ražňany 

 Za zosnulých rod. Soľarovej              
 a Feckovej 
 Z a BP pre bohuznáme rod. 

 

18.30 

 

 

  

4.10. (št) 
 

sv. František 

Assiský 

 
Ražňany 

  
 † Juraj 
  

 

8.00 

 

    

5.10. (pia) 
 

sv. Faustína 

Kowalská, panna 

 

 
Ražňany 

  
 Za žijúcich a zosnulých členov   
 ružencového bratstva  

 

18.30 

 

  

6.10. (so) 
 

féria 

 
Ražňany 

 † Margita, Juraj, Jozef, Vincent,   
 Regina, Tomáš, Ľudovít 
 Z a BP pre rod. Stachovú               
 a  Tulejovú 

 

18.30 

 

  

 

7.10. (ne) 

 

 

Dvadsiata siedma 

nedeľa 

v cezročnom 

období  

 
 

Ražňany 

 Poďakovanie za 70 r. života   
 Terézie s prosbou o Z a BP           
 pre jej rod. 

 

8.00 
 

  Za veriacich 10.30  

 

Lektori 
1.10. (po) Michaela Kovaľová Linda Perecárová 
3.10. (st) Katarína Kolková Mária Nagyová 
5.10. (pia) Dorota Kolková Tomáš Solár 
7.10. (ne) Matúš Soľar Andrej Slaninka Katarína Slaninková 

Mária Galeštoková Mária Slaninková Juraj Kochan 
 

Obetné dary 
7.10. (ne) František Smetanka Mária Smetanková 

František Miškay Ľudmila Miškayová 
 

Upratovanie kostola 

 
5.10. (pia)  č. d.: 433, 282, 365, 404 

 


