OZNAMY
Farské oznamy

1. V stredu 20.2.2019 od 9.00 hod. budeme spovedať chorých. Pri tejto
návšteve im kňaz udelí sviatosť pomazania chorých.

2. V sobotu 23.2.2019 o 17.00 hod. bude Večeradlo.
3. Sv. spoveď pred prvým piatkom bude v stredu 27.2.2019
od 16.00 hod. Chceme vás povzbudiť k prijatiu sviatosti zmierenia
pred pôstnym obdobím.
4. Opäť máte možnosť podporiť združenie DOMKA Uzovský Šalgov
poukázaním vašich percent (1,5; 2;) z daní zaplatených v roku 2018.
Potrebné tlačivá si môžete zobrať vzadu zo stolíka. Tí, ktorí si vypĺňajú
daňové priznanie sami, si môžu tlačivá zobrať tiež, nájdu na nich
potrebné informácie, ktoré treba vpísať do DP. Prosíme vás aj
o vyplnenie formulára pod názvom Čestné vyhlásenie, ktorý je tam
navyše – slúži na interné účely združenia (nedáva sa na daňový úrad, ale
potom ho vyzbierame). Ak by ste mali problém s vyplnením alebo
doručením tlačiva na daňový úrad, obráťte sa na animátorov. Vopred
veľká vďaka.
Obecné oznamy

1. V sobotu 23.2.2019 o 9.00 hod. sa v spoločenskom pavilóne uskutoční
stolnotenisový turnaj. V čase jarných prázdnin (18.2. – 22.2.) od 14.00
do 17.00 hod. a od 19.00 do 21.00 hod. bude otvorený spoločenský
pavilón. V skorších hodinách si môžu prísť stolný tenis zahrať deti, potom
dospelí. Prineste si prezuvky.

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 11. 02. 2019
v Stropkove zaopatrený sviatosťami zomrel vdp. Peter GOSTIČ.
Narodil sa 15. januára 1961 v Stropkove.
Kňazskú vysviacku prijal 19. 6. 1988 v Rožňave.
Pôsobil vo farnostiach: Michalovce, Veľký Šariš, Nováčany, Čaňa,
Hankovce, Žbince, Nižný Hrušov, Košice – Kráľovná pokoja a Ražňany.
Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou boli
v stredu 13. februára 2019 o 14.00 hod.
v Kostole Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove.
Requiescat in pace!
S vďačnosťou v srdci za jeho službu pre dobro veriacich našej farnosti
pamätajme naňho naďalej vo svojich modlitbách.
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O T E C, M A M A
Keď som mal 4 roky, tak som si myslel: OTEC - MAMA vie všetko!
Keď som mal 8 rokov, tak som si myslel: OTEC - MAMA vie veľa!
Keď som mal 12 rokov, tak som si myslel: OTEC - MAMA nevie všetko!
Keď som mal 14 rokov, tak som si myslel: OTEC - MAMA nevie nič!
Keď som mal 16 rokov, tak som si myslel: OTEC - MAMA je na mŕtvom
bode!
Keď som mal 18 rokov, tak som si myslel: OTEC - MAMA je ako z inej
doby!
Keď som mal 25 rokov, tak som si myslel: OTEC - MAMA to možno vie!
Keď som mal 35 rokov, tak som si povedal: skôr, než sa v niečom
rozhodnem, opýtam sa na to ... OTCA a MAMY!
Keď som mal 45 rokov, tak som rozmýšľal: pýtam sa sám seba, čo by si
o tom myslel OTEC alebo MAMA!
Teraz, keď mám 75 rokov, tak si často poviem: AKO RÁD by som sa na to
opýtal svojho OTCA alebo svojej MAMY!
Škoda, že táto pravda sa opakuje z generácie na generáciu. No možno u nás
by mohla trocha postáť a my by sme si uvedomili, že skúsenosť, ktorú majú
naši rodičia, sa nedá nikde inde nájsť, iba u nich. Skúsenosti sa nededia. Tak
sa ich spýtajte na ich názor, možno sa dozviete niečo, čo vám poslúži
k lepšiemu rozhodovaniu pre dni vášho života.
Krásne dni plné úcty od svojich želá všetkým rodičom
duchovný otec Pavol

Liturgický prehľad od 18.2.2019 do 24.2.2019
18.2. (po)

féria

Ražňany

20.2. (st)

féria

Ražňany

22.2. (pia)

Katedra sv.
Petra, apoštola

23.2. (so)

sv. Polykarp,
biskup a mučeník

24.2. (ne)

Siedma nedeľa
v cezročnom
období

† Jozef
Z a BP pre Adriana

18.00

† Anton (1. výročie)
† Jozef, Stanislav
Z a BP pre Janu a Annu

18.00

Ražňany

† František, Ľudmila
Z a BP pre rod. Zborayovú

18.00

Ražňany

† Pavol, Ján, Helena, Imrich,
Helena
Z a BP pre rod. Tulejovú

18.00

Poďakovanie za 60 r. života
Karola s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.

10.30

Ražňany

Lektori
18.2. (po)
20.2. (st)
22.2. (pia)
24.2. (ne)

Dorota Kolková
Karolína Telesnická
Zuzana Polohová
Martin Kolek
Vojtech Horňák

Tomáš Solár
Katarína Solárová
Laura Hudáková
Anna Solárová

Obetné dary
24.2. (ne)

Vincent Novotný

Eva Novotná

Upratovanie kostola
22.2. (pia)

č. d.: 387, 41, 440, 45

Liturgický prehľad od 25.2.2019 do 3.3.2019

25.2. (po)

féria

Ražňany

† Matej, Juraj, Helena
Z a BP pre rod. Tulejovú

18.00

† Andrej, Štefánia, Stanislav,
Tomáš
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.00
8.00

27.2. (st)

féria

Ražňany

28.2. (št)

féria

Ražňany

Poďakovanie za 30 r. života
Lucie s prosbou o Z a BP pre jej
rod.

1.3. (pia)

féria

Ražňany

Za žijúcich a zosnulých členov
ružencového bratstva

2.3. (so)

féria

Ražňany

3.3. (ne)

Ôsma nedeľa
v cezročnom
období

Ražňany

18.00

† Ján, Anna a ostatní zosnulí rod.
Tulejovej
18.00
Z a BP pre bohuznámu rod.
† Anna (1. výročie)
Poďakovanie za 70 r. života
Márie s prosbou o Z a BP
9.00
pre jej rod.

Lektori
25.2. (po)
27.2. (st)
1.3. (pia)
3.3. (ne)

Natália Novická
Linda Perecárová
Mária Nagyová
Anna Miščíková

Katarína Tulejová

Michaela Kovaľová
Katarína Kolková
Dorota Kolková
Adriana Repaská

Obetné dary
3.3. (ne)

Ján Solár

Katarína Solárová

Upratovanie kostola
1.3. (pia)

č. d.: 430, 397, 47, 48

