3. V pôste sa budeme modliť Krížovú cestu v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu
o 14.30 hod.
8.3. (piatok)
Ružencové bratstvo
29.3. (piatok )
Mládež
10.3. (nedeľa) Matky
31.3. (nedeľa)
Rodiny
15.3. (piatok)
Misijné hnutie
5.4. (piatok)
Seniori
17.3. (nedeľa) Ňaršanka
7.4. (nedeľa)
Učitelia
22.3. (piatok) Chorí
12.4. (piatok)
Deti
24.3. (nedeľa) Otcovia
14.4. (nedeľa)
Manželia
4. Na prvú pôstnu nedeľu 10.3.2019 bude jarná zbierka na charitu.
5. Po prvej pôstnej nedeli (10.3.) budú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové
dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je: Príprava na pokánie a na sviatosť
zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
6. V nedeľu 17.3.2019 bude pravidelná zbierka na kostolné potreby.
7. Veriaci z Hrabkova prosia o možnosť zbierky v našej farnosti, za účelom výstavby
nového chrámu v ich obci. Ak im môžete pomôcť, prijmite ich vo svojej
domácnosti, kde vás navštívia v nedeľu 17.3.2019 od 13.00 hod.
8. V čase pôstu Vás všetkých pozývame na zamyslenia o manželstve. Zamyslenia
budú v piatky 15., 22. a 29. 3. a začnú vždy po večernej sv. omši v pastoračnom
centre. Zamyslenia bude viesť náš rodák Dp. Juraj Jurica.
Prvé zamyslenie (15.3.): Boh videl, že je to veľmi dobré
(Komplementárnosť muža a ženy. Otcovstvo, materstvo, rodičovstvo. Rodina
ako domáca Cirkev. Plodnosť v manželstve. Najlepšie víno prichádza na záver!).
Druhé zamyslenie (22.3.): Cirkevnoprávne situácie uzatvárania manželstva
(Čo znamená sobášiť sa v kostole? Kto sa môže cirkevne sobášiť? Môže sa
manželstvo uzatvárať kedykoľvek? Kto môže byť svedkom? Je tehotenstvo
dôvod na sobáš? Čo vtedy, ak jeden so snúbencov nie je katolík? Čo môže
brániť platnému sobášu?).
Tretie zamyslenie (29.3.): Keď v manželstve prídu krízy a problémy
(Problémy a skúšky v manželstve. Nevera, alkoholizmus, gamblérstvo ... Ako
na to reaguje Cirkev? Čo znamená manželská odluka? Môže byť manželstvo
uzavreté neplatne? Existuje „cirkevný rozvod“? Pomocná ruka Cirkvi.).
9. 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).
10. Misijné hnutie pri RKFÚ v Ražňanoch by chcelo od 1.9.2019 pomôcť
študentom kňazského seminára v Benine v Afrike. Podporou 600,- € ročne
v trvaní štyroch rokov pomôžeme vyštudovať jednému seminaristovi počas
jedného teologického štúdia. Dary na tento úmysel môžete dávať aj do
pokladničky, ktorá je pri vchodových dverách a bude označená ADOPCIA
KŇAZA. Srdečné Pán Boh zaplať.
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Pôst
Spomínate si, ako ste šli na prvé rande? Chceli ste, aby
všetko bolo v poriadku – váš účes, oblečenie, miesto, kde
ste sa stretli. Chceli ste urobiť všetko, aby ste vybudovali
vzťah s tým vzácnym človekom.
Aj takto sa môžeme pozerať na to, ako Boh spolupracuje
s nami. Chce s nami vybudovať vzťah. Chce zaujať našu
pozornosť. Hľadá tvorivé spôsoby, aby nám povedal, že
nás miluje. Chce, aby všetko bolo medzi nami v poriadku.
Vzťah je však obojsmerná ulica. Boh môže urobiť len časť; my mu máme lásku
opätovať. Ako nám hovorí Jakubov list, máme sa „priblížiť“ k Bohu, aby sa on
„priblížil“ k nám (4,8). A to je hlavná úloha pôstu – priblížiť sa k Bohu.
Pre mnohých z nás sa pôst spája s jedlom - sladkosť, káva, alkohol, cigareta,
atď., no pôstne skutky sa nemusia týkať iba jedenia a pitia. Môžeme sa postiť od
televízie alebo internetu, mobilu či počítača. Môžeme sa vzdať sarkazmu,
podpichovania, bezcitnosti alebo kritiky. Môžeme hovoriť len niečo povznášajúce
a povzbudzujúce. Môžeme sa postiť od sporov a žiť či už doma v rodine, alebo
škole či zamestnaní v jednote. Môžeme sa postiť od prílišného trápenia sa a viac
dôverovať Pánovi. Záleží na tom, že sa postíme, nie na tom, ako sa postíme. Lebo
pôstne obdobie nie je o tom, že sa niečoho vzdáme. Je to o tom, že sa budeme viac
podobať Ježišovi. Pôstne obdobie je čas, aby sme spomalili a dali vo svojom
živote priestor Bohu. Vzdať sa vecí nie je také dôležité, ako modlitba a príprava
na veľkonočné stretnutie so živým Ježišom.
Vykročte a v tomto pôstnom období vyhláste vo svojej rodine pôst. Štedro
dávajte ľuďom v núdzi (nemyslím iba materiálne veci). Nájdite si čas na modlitbu.
Ak už máte svoj čas na modlitbu, skúste každý deň stráviť s Pánom trocha viac
času.
Nech už sa rozhodnete urobiť čokoľvek, nech vám to pomôže priblížiť sa
k Pánovi. A pamätajte: váš nebeský Otec vás odmení požehnaniami viac, než si
viete predstaviť.
Nech vás Boh požehná v tomto pôstnom období svojou milosťou, to každému
praje a vyprosuje duchovný otec Pavol.

Liturgický prehľad od 4.3.2019 do 10.3.2019

4.3. (po)

féria

Ražňany

6.3. (st)

Popolcová streda

Ražňany

7.3. (št)

féria

Ražňany

8.3. (pia)

féria

Ražňany

9.3. (so)

féria

Ražňany

10.3. (ne)

Prvá pôstna
nedeľa

Ražňany

Poďakovanie za 35 rokov
spoločného života
bohuznámych manželov
s prosbou o Z a BP pre ich rod.
Poďakovanie za 40 r. života
Marcela s prosbou o Z a BP pre
jeho rod.
† Juraj, Helena, Michal, Štefan,
Alžbeta, Ján, Margita, Pavol
Z a BP pre Magdalénu
† Pavol a ostatní zosnulí rod.
Soľárovej a Juskovej
Z a BP pre bohuznáme rod.
† Andrej, Mária, Štefan,
Alžbeta
Z a BP pre rod. Hovanovú a
Cehelskú
† Anna, Ján
Z a BP pre rod. Tulejovú
† Ján, Mária, Viktor
Poďakovanie za 60 r. života
Stanislavy s prosbou o Z a BP
pre jej rod.

18.00

18.00
8.00

18.00

18.00
10.30

Lektori
4.3. (po)
6.3. (st)
8.3. (pia)
10.3. (ne)

Tomáš Solár
Katarína Solárová
Laura Hudáková
Miloš Kolek

Milan Eliáš

Karolína Telesnická
Zuzana Polohová
Natália Novická
Dorota Kolková

Obetné dary
10.3. (ne)

Kamil Golodžej

Mária Golodžejová

Upratovanie kostola
8.3. (pia)

č. d.: 49, 50, 51, 52

Liturgický prehľad od 11.3.2019 do 17.3.2019
11.3. (po)

féria

Ražňany

† Alojz, Žofia, Anton
Z a BP pre rod. Novotnú

18.00

18.00

13.3. (st)

féria

Ražňany

† Margita a ostatní zosnulí
bohuznámych rodín
Z a BP pre bohuznáme rod.

14.3. (št)

féria

Ražňany

† Jozef, Mária Pavuroví
Z a BP pre Františku

8.00

† Mária Vaňová
Z a BP pre bohuznámu rod.

18.00

15.3. (pia)

féria

Ražňany

16.3. (so)

féria

Ražňany

17.3. (ne)

Druhá pôstna
nedeľa
Ražňany

† Michal a ostatní zosnulí rod.
Futejovej
Z a BP pre rod. Futejovú
Poďakovanie za 70 r. života
Ladislava s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.

18.00
9.00

Lektori
11.3. (po)
13.3. (st)
15.3. (pia)
17.3. (ne)

Michaela Kovaľová
Katarína Kolková
Dorota Kolková
František Smetanka

Ľudmila Petrová

Linda Perecárová
Mária Nagyová
Tomáš Solár
Marián Perecár

Obetné dary
17.3. (ne)

Jozef Horňák

Mária Horňáková

Upratovanie kostola
15.3. (pia)

č. d.: 54, 55, 56, 57
OZNAMY

Farské oznamy
1. V pondelok 4.3.2019 bude zmierna poklona. O 9.00 hod. vyložíme Oltárnu
sviatosť k poklone na celý deň až do 17.45 hod. Potom nasleduje
Odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu Oltárnu sviatosť
a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať
úplné odpustky.
2. V stredu 6.3.2019 je Popolcová streda, v tento deň je pôst a zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst
znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu
ešte dvakrát v priebehu dňa).

►

