OZNAMY
Farské oznamy

1. Na kostolné potreby sme vyzbierali 475, 20 €. Pán Boh zaplať.
2. V pondelok 30.9.2019 večer po sv. omši v kostole bude stretnutie rodičov
detí, ktoré pôjdu v tomto školskom roku na prvé sväté prijímanie. Čiže
rodičia tretiakov, ktorí chodia do školy tu v Ražňanoch i rodičia, ktorých deti
chodia do školy mimo Ražnian a chcú, aby išli tu na prvé sv. prijímanie.
3. Spovedanie chorých bude v pondelok 30.9.2019 od 7.30 hod., začiatok na
Pečovci. Spovedanie pred prvým piatkom bude v pondelok, v stredu
a piatok od 16.00 hod. a v stredu pred rannou sv. omšou od 7.00 hod.
4. 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.:
otcovia
deti
Pondelok Piatok ružencové
bratstvo
misijné hnutie
Utorok Sobota matky
rodiny
Streda Nedeľa seniori
Štvrtok 5. Sv. otec František vyhlásil tohoročný október za misijný mesiac. Budeme sa
modliť za misionárov i za seba, aby sme boli misionármi tam, kde žijeme.
6. V sobotu 5.10.2019 o 17.30 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty.
7. V utorok 15.10.2019 pôjdeme do Vyšnej Šebastovej k Ružencovej Panne
Márii. Odchod autobusu bude o 12.30 hod. z Ražnian. Môžete sa zapisovať
u pani Tulejovej.
8. V nedeľu 13.10.2019 o 16.00 hod. bude v pastoračnom centre stretnutie
rodín.
Obecné oznamy

1. Oznamujeme občanom, že od 30.9.2019 budú po celej obci postupne
rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery.
2. Obecný úrad žiada občanov nehnuteľností, ktorých konáre ovocných
a okrasných stromov presahujú hranicu svojho oplotenia do obecného
chodníka, aby ich orezali alebo skrátili. Dôvodom žiadosti je odhŕňanie
obecných chodníkov v zimnom období a zo skúsenosti v predchádzajúcom
zimnom období musel pracovník malotraktora tieto miesta obchádzať.
Zároveň Vás žiadame o umiestnenie smetných nádob a nádob na separovaný
odpad v zimnom období do svojich dvorov z dôvodu uvedeného v žiadosti. Za
pochopenie ďakujeme.
3. Pozývame všetkých starkých na kultúrne posedenie v nedeľu 20. októbra
2019 o 15.00 hod. do spoločenského pavilónu pri príležitosti mesiaca úcty
k starším.
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X 29.9., 6.10.2019

Byť misionárom – prinášať poklad a svetlo
viery a podávať pomocnú ruku.
V októbri sa vždy modlíme za misie. Tretia
októbrová nedeľa sa v Cirkvi slávi ako misijná
nedeľa. Pri slove misie nám napadnú ďaleké krajiny.
Modlíme sa a koná sa aj zbierka, aby sme misiám a
misionárom pomohli duchovne i materiálne, lebo sú
to ľudia a miesta najchudobnejšie na svete.
Sv. otec František vyhlásil tohoročný
október za mimoriadny misijný mesiac, aby sa misie
viac dostali do nášho povedomia. Aby sme sa na
tento úmysel viac modlili a aby sme na tento cieľ nezabúdali prispievať.
Predovšetkým ale aby sme si uvedomili, že všetci sme misionármi.
Každý pokrstený je misionár. Všetci máme misijné poslanie. Znamená
to, že máme šíriť svoju vieru. Ona je poklad, ktorý nemáme ukryť, ale dávať
ďalej. Ona je svieca, ktorú máme zapáliť a jej svetlom posvietiť druhým. Viera
nie je súkromná záležitosť. Máme ju žiť a odovzdávať iným. Je zaujímavé, že
ona je najviac živá, keď sa odovzdáva. To je moja misia. Misia každého z nás.
Odovzdávať poklad a svetlo a podávať pomocnú ruku. Toto nám chce sv. otec
František pripomenúť, aby sme žili a odovzdávali svoju vieru, aby sme boli
misionármi. Aby sme iným ponúkali poklad a svetlo viery a podávali im
pomocnú ruku.
Podporiť misie je dobre. Modliť sa za misie je lepšie. Najlepšie je však
byť misionárom vo svojom prostredí, kde žijem, pracujem a kde sa pohybujem.
Sv. Terézia z Lisieux, ktorá má sviatok 1. októbra, je patrónkou misií. Nikdy
však v misijných krajinách nebola.
S povzbudením, aby sme boli misionármi, aby sme žili a odovzdávali
svoju vieru ako najväčší poklad a svetlo nášho života a podávali im pomocnú
ruku,
Vás žehná Váš duchovný otec Pavel.

Liturgický prehľad od 30.9.2019 do 6.10.2019

30.9. (po)

2.10. (st)

sv. Hieronym,
kňaz a učiteľ
Cirkvi

Ražňany

sv. anjelov
strážcov

Ražňany

Z a BP rodina Mišková,
Repaská a Semančíková
† Jozef a ostatní zosnulí rodiny
Miškovej a Kostrabovej
† Andrej, Alžbeta, Jozef
a Anton
† Marta Perecárová
Z a BP rodina Repaská
Zosnulí z rodiny Repaskej
a Imrichovej
Za živých i zosnulých členov
ružencového bratstva

18.00
8.00

18.00

4.10. (pia)

sv. František
Assiský

Ražňany

5.10. (so)

féria

Ražňany

† Ján, Štefan a ostatní zosnulí
rodiny Michňákovej
a Nehilovej

18.00

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Matej, Juraj a Helena

7.30

6.10. (ne)

Dvadsiata siedma
nedeľa
v cezročnom
období

19.00

Lektori
30.9. (po)
4.10. (pia)
6.10. (ne)

Tomáš Solár
Tatiana Imrichová
Mária Smetanková

Ondrej Kolek
Ester Rácová
Katarína Karnišová Kamila Golodžejová

Obetné dary
6.10. (ne)

Jozef Horňák

Mária Horňáková

Upratovanie kostola
4.10. (pia)

č. d.: 341, 342, 344, 345

Liturgický prehľad od 7.10.2019 do 13.10.2019

7.10. (po)

Ružencová
Panna Mária

Ražňany

9.10. (st)

féria

11.10. (pia)

Z a BP Gabriela a Jana
† Anna, Jozef a Jolana

19.00

Ražňany

† Ján, Anna, Jozef, Bartolomej,
Margita, Marián a Anton
† Vincent

8.00

féria

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Vincent a ostatní zosnulí
rodiny Solárovej a Šofránkovej

18.00

12.10. (so)

féria

Ražňany

† František a ostatní zosnulí
rodiny Futejovej a Kovaľovej

18.00

13.10. (ne)

Dvadsiata ôsma
nedeľa
v cezročnom
období

Z a BP Gabriela (80 rokov
života) s rodinou

9.00

Ražňany

Lektori
7.10. (po)
11.10. (pia)
13.10. (ne)

Katarína Solárová
Zuzana Polohová
Eva Semanová

Eliška Pavuková
Júlia Štefančíková
Kamil Golodžej

Pavol Solár

Obetné dary
13.10. (ne)

Miloš Kolek

Dorota Kolková

Upratovanie kostola
11.10. (pia)

č. d.: 346, 348, 350, 351

