
  

OZNAMY 
Farské oznamy 
1.    Na tretiu nedeľu v mesiaci (21.1.) bude pravidelná zbierka na kostolné potreby. 
2.    V nedeľu 28.1.2018 o 16.00 hod. bude v pastoračnom centre stretnutie 

prvoprijímajúcich detí a ich  rodičov.    
3.    Všetci sme pozvaní na spoločné slávenie Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu 

Bohu za 25 rokov biskupskej služby terajšieho pastiera našej diecézy, Mons. 
Bernarda Bobera, ktoré sa uskutoční 30.1.2018 (utorok) o 10.00 hod. v katedrále 
sv. Alžbety v Košiciach. Vytvorme jednu duchovnú rodinu okolo svojho pastiera 
v deň jeho biskupského jubilea! 

4.    V prvopiatkovom týždni budeme spovedať v pondelok, v stredu a v piatok                  

od 16.00 hod. do sv. omše. V stredu (31.1.) budeme spovedať chorých od 9.00 hod.    
5.    Na sviatok Obetovania Pána (piatok 2.2.) budeme požehnávať hromničné sviece. 
6.    V sobotu 3.2.2018 bude o 17.00 hod. Večeradlo. 
7.    Na sviatok sv. Blažeja (sobota 3.2.) budeme požehnávať hrdlá.  
8.     Tí, ktorí chcú v tomto alebo budúcom roku uzavrieť sviatosť manželstva, sa môžu 

prihlásiť na predmanželskú náuku u duchovného otca do konca januára. 
Predmanželská náuka sa uskutoční v pastoračnom centre našej farnosti vo februári 
počas sobôt 10.2., 17.2. a 24.2.2018 so začiatkom o 9.00 hod..    

9.     Pri výmene tajomstiev ružencového bratstva na konci roka 2017 sa vyzbieralo 
1 320,- €. Tie boli venované na kostolné potreby. Pán Boh zaplať. 

Obecné oznamy 
1.     OcÚ upozorňuje občanov, ktorým pribudla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena 

oproti vlaňajšiemu roku, že sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti 
do 31. januára. Úľavu na dani z nehnuteľnosti majú vlastníci, ktorí sú držitelia 
preukazu ZŤP. Žiadosť a kópiu preukazu je treba doručiť do 31.januára. Úľavu 
na poplatku za odpad majú občania, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú v mieste 
trvalého bydliska. Žiadosť s čestným prehlásením je treba doručiť do 28. februára 
(tlačivá sú dostupné na OcÚ). 

 
Dokončenie z prvej strany 

    Prvý deň v novom roku je dňom, v ktorom sa môže narodiť nový prístup k životu. 
V jase betlehemskej hviezdy môžeme totiž postrehnúť, čo je blato a čo sú 

diamanty. 

Skúsme si teda prejsť dnešný alebo včerajší deň. Aký čas, aký anjelský dar sme        
minuli ... Môžeme nájsť v našom živote chvíľu, ktorá bola pre nás pripravená ako 
pokladnica, aby sme z nej vybrali čas. Aby sme z nej vybrali diamanty. 
Každá hodina má nielen šesťdesiat minút, má aj šesťdesiat diamantov. Diamantov, za 
ktoré sa dá kúpiť toľko príležitostí. Ticho vie niekedy osloviť veľmi hlasno. Nenechá 
človeka kvôli nejakým malichernostiam, nejakým márnostiam pokladnicu 
s diamantmi každý deň rozplynúť... . 
   V novom roku zmysluplne prežité dni každému z vás želá a vyprosuje  
                                                                                            duchovný otec Pavol 
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Človek nemá málo času ... 

 
„Človek nemá málo času,“ povedal náš sused pri vianočnom posedení. 
Nemá? Že nie? Užasli sme. 
Práve dohovorila naša hostiteľka, čo všetko chcela tohto roku do Vianoc stihnúť, 
ale sa jej to nepodarilo. A teraz padne do nášho rozhovoru takáto veta – veta ako 
granát. 
ČLOVEK  NEMÁ  MÁLO  ČASU. 
Udivene sme sa na suseda pozreli. Žartuje? 
Starý profesor už prekročil deväťdesiatku. Áno, keď je človek v tak pokročilom 
veku, má právo sa prerieknuť. No my sme chápali: myslí to inak. Nejako ... 
tajomne. Nie, nepreriekol sa. A pán profesor začal vysvetľovať: „Keby ste urobili, 
ako sa hovorí, ´časový snímok´ svojho dňa, uvideli by ste, koľko sekúnd, minút, 
hodín premárnite, koľko sa ich nenávratne rozplynie, a vy budete pritom hovoriť, 
ako málo máte času. 
Ja som mal sedem detí, všetky som dobre vychoval. Písal som kroniku obce. 
Pracoval som v mnohých krúžkoch. Včeláril som. Doučoval som deti, čo by inak 
prepadli. Viedol som ochotnícky súbor. Maľoval kulisy, oponu. Napísal zbierku 
veršov. Rybárčil som. Ako mladý som robil atletiku. Venoval som sa 
ornitológii,“odmlčal sa ... Mal som pocit, že vo výpočte toho, čo v živote robil, by 
mohol ešte pokračovať, lenže chápe, že by to vyzeralo ako chválenie, odmlčal sa, 
ale o chvíľu opäť pokračoval: „A vždy som si našiel čas, aby som načúval trápeniu 
iných. Precestoval som tridsať krajín. Vypestoval sad. Postavil dom ... Predčasom 
mi hovorí vnuk: „Dedo, ty si prežil najmenej päť životov a ja žijem sotva jeden ... 
Skôr tretinu toho tvojho.´“ 
Usmial som sa. 
„Anjeli nám dávajú dosť času, lenže my si to nevšímame ...  Koľko času sme práve 
dnes premárnili?“ 
   Mlčali sme. 
                                                                               Pokračovanie na štvrtej strane 
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Liturgický prehľad od 22.1.2018 do 28.1.2018 
 

 

22.1. (po) 
 

sv. Vincent, diakon 

a mučeník 

 
Ražňany 

† Vincent  
Z a BP pre bohuznámu rod. 
 

 

18.00 

 

24.1. (st) 
 

sv. František 

Saleský, biskup 

a učiteľ Cirkvi 

 
Ražňany 

 

† Daniel a ostatní zosnulí rod. 
Štofaníkovej 
Z a BP pre rod. Štofaníkovú 
 

 

18.00 

 

25.1. (št) 
 

Obrátenie sv. 

Pavla, apoštola 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 80 r. života 
Vincenta s prosbou o Z a BP 
pre jeho rod. 
 

 

8.00 

 

 
26.1. (pia) 

 

 

sv. Timotej a Títus, 

biskupi 

 
 

Ražňany 

Za zosnulých rod. 
Krištofíkovej a Tulejovej 
Poďakovanie za 75 r. života 
Pavla s prosbou o Z a BP pre 
jeho rod. 

 

 

18.00 

 

27.1. (so) 
 

féria 

 
Ražňany 

Za zosnulých bohuznámych 
rod. 
Z a BP pre rod. Futejovú 

 

18.00 

 

28.1. (ne) 

 

Štvrtá nedeľa 
v cezročnom 

období 

 
Ražňany  

 

Na úmysel darcu 8.00 

Za veriacich 11.00 

 
Lektori 

 
22.1. (po) Natália Golodžejová Linda Perecárová 

24.1. (st) Mária Nagyová Dorota Kolková 

26.1. (pia) Katarína Kolková Karolína Telesnická 

28.1. (ne) Juraj Kochan Mária Galeštoková Mária Slaninková 
Katarína Karnišová Kamila Golodžejová Mária Smetanková 

 
Obetné dary 

 
28.1. (ne) Vladimír Soľár Monika Soľárová 

Andrej Slaninka Katarína Slaninková 

 
Upratovanie kostola 

 
26.1. (pia) č. d.: 121, 123, 124, 125 



  

Liturgický prehľad od 29.1.2018 do 4.2.2018 
 

  

29.1. (po) 
 

féria  

 
Ražňany 

   
 Za zosnulých bohuznámych rod. 
 Z a BP pre rod. Tulejovú 

 

18.00 

 

  

31.1. (st) 
 

sv. Ján Bosco,  

kňaz 

 
Ražňany 

 † Mária 
 Z a BP pre rod. Vaňovú                 
 a Reištetterovú 

 

18.00 

 

 

  

1.2. (št) 
 

 féria 

 
Ražňany 

 † Agnesa, Mária 
 Z a BP pre rod. Karnišovú 

 

8.00 

 

  

  2.2. (pia) 
 

Obetovanie Pána 

 
Ražňany 

 Za žijúcich a zosnulých členov   
 ružencového bratstva 

 

18.00 

 

  

3.2. (so) 
 

sv. Blažej, biskup   

a mučeník 

 
Ražňany 

 † Štefan a Agnesa 
 Z a BP pre bohuznáme rod. 

 

18.00 

 

  

 

4.2. (ne) 

 

 
Piata nedeľa 
v cezročnom 

období 

 
 

Ražňany 

 Poďakovanie za 45 rokov   
 spoločného života Jána   
 a Magdalény s prosbou o Z a BP  
 pre ich rod. 

 

8.00 
 

  Za veriacich 11.00  

 
Lektori 

 
29.1. (po) Katarína Solárová Tomáš Solár 

31.1. (st) Anna Miščíková Zuzana Polohová 

  2.2. (pia) Laura Hudáková Katarína Tulejová 

  4.2. (ne) Gabriela Kišeľová Igor Repaský Anna Balčáková 

Eva Semanová Kamil Golodžej Pavol Solár 

 
Obetné dary 

 
2.2. (pia) Kamil Golodžej Mária Golodžejová 

4.2. (ne) 

 

Ján Solár Katarína Solárová 

Miloš Kolek Dorota Kolková 

 
Upratovanie kostola 

 
2.2. (pia) č. d.: 126, 128, 131, 135 

 


