OZNAMY
Farské oznamy

1. Na kostolné potreby sme si nazbierali 396, 30 €.
2. V sobotu 30.11.2019 o 10.00 hod. bude v Košiciach v katedrále sv. omša
ku cti sv. Ondreja, patróna našej arcidiecézy, spojená s kňazskými
rekolekciami.
3. Na prvú adventnú nedeľu 1.12.2019 bude Zbierka na charitu. Pán Boh
zaplať!
4. Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omši v sobotu večer
i v nedeľu.
5. Pozývame Vás na duchovnú obnovu mužov – otcov, ktorá bude
v nedeľu 1.12.2019. Začne sa sv. omšou o 7.30 hod. v kostole
v Ražňanoch a pokračovať bude v pastoračnom centre. Duchovnou
obnovou bude sprevádzať don ThLic. Peter Bicák, SDB. Prihlásiť sa
môžete do 28.11.2019 na t. č. 0905 552 889 u p. Kamila Golodžeja.
Duchovná a telesná strava je zabezpečená. P.S.: Chlapi, bude super pánska
jazda!
6. Spovedanie chorých bude v pondelok 2.12.2019 od 7.00 hod.
7. Spovedanie pred prvým piatkom bude v pondelok a piatok
od 16.00 hod., v stredu ráno od 7.00 hod.
8. V sobotu 7.12.2019 o 17.00 hod. bude Večeradlo.
9. Cirkevná základná škola sv. Demetra v Ražňanoch Vás dňa 4.12.2019
(streda) v čase od 9.00 do 12.00 hod. srdečne pozýva na Deň otvorených
dverí. Budete mať možnosť zoznámiť sa s prostredím a vybavením školy.
Pripravili sme pre Vás rôzne workshopy a aktivity. Tešíme sa na Vás!
Obecné oznamy

1. V sobotu 30.11.2019 o 9.00 hod. pred obecným úradom sa uskutoční
výkup zberového papiera za hygienické potreby.
2. V nedeľu 8.12.2019 o 15.00 hod. budeme v kostole čakať Mikuláša.
Pripravme si pre neho nejakú básničku alebo pesničku, aby sme dali niečo
aj my jemu, nielen on nám. Na záver ho poprosíme, aby nám rozsvietil
vianočný stromček pred obecným úradom.
3. Výbor pozemkového spoločenstva, združenia bývalých urbaristov
a pasienkových spoločností v Ražňanoch pozýva všetkých členov na
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa
12.12.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod. v spoločenskom pavilóne.
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ADVENT – cesta k Vianociam
Advent má vždy štyri nedele. Niekedy
však len tri týždne medzi týmito nedeľami.
Toho roku sú to tri týždne a dva dni. V utorok
po štvrtej adventnej nedeli už bude štedrý deň.
Symbolom tohto obdobia je adventný veniec. Má to byť veniec,
ktorý je zelený, so štyrmi sviečkami. Veniec je symbolom večnosti, ktorá
nemá začiatok ani koniec. Zelená farba symbolizuje našu nádej na
večnosť. Priniesol nám ju Ježiš Kristus. Sviečky sú symbolom Ježiša
Krista, ktorý prichádza. On je svetlo sveta. Postupným zapaľovaním
sviečok si uvedomujeme, že príchod Ježiša sa blíži. Čím je bližšie, tým
máme viac svetla.
Nech postupným zapaľovaním sviečok každú nedeľu máme vždy
viac svetla v izbe pri adventnom venci, kde sa celá rodina pravidelne
modlíme. Otváraním svojho srdca Ježišovi nech máme vždy viac svetla
v našich srdciach i v našich vzťahoch.
Duchovnou pomocou sú nám adventní svätci: sv. Barbora, sv.
Mikuláš a sv. Lucia. Rovnako svätci vianoční: sv. Štefan, sv. Ján i sv.
Neviniatka.
Pomocníkmi sú pre nás aj naši svätci: sv. košickí mučeníci, bl.
Titus Zeman, bl. Zdenka Schelingová i bl. Anka Kolesárová.
V najtemnejšej chvíli ich života mali iba jediné svetlo – Ježiša, ktorý im
svietil v utrpení, v najtemnejšej chvíli mučeníckej smrti a bude im svietiť
v nebi po celú večnosť.
Umyme si vo vianočnej svätej spovedi okná svojho srdca, aby ho
prežiarilo svetlo Ježiša Krista, ktorý k nám prichádza.

Liturgický prehľad od 25.11.2019 do 1.12.2019

25.11. (po)

sv. Katarína
Alexandrijská,
panna a
mučenica

27.11. (st)

Ražňany

Z a BP rodina Rokošná
† Danka, Jozef, Anna, Michal
a Anna

féria

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Anton a zosnulí rodiny
Semanovej a Katriňákovej

29.11. (pia)

féria

Ražňany

Z a BP rodina Pustá
† Michal a Alžbeta

30.11. (so)

sv. Ondrej,
apoštol

Ražňany

Z a BP rodina Karnišová
† Andrej, Ján, Mária a Jozef
† Marta a Andrej Fabián

18.00

Ražňany

Z a BP Pavol (40 rokov života)
s rodinou
† Juraj

7.30

1.12. (ne)

Prvá adventná
nedeľa

Lektori
25.11. (po)
29.11. (pia)
1.12. (ne)

Katarína Solárová
Eliška Pavuková
František Smetanka

Ľudmila Petrová

Ester Rácová
Marián Perecár

Obetné dary
1.12. (ne)

Ján Solár

Katarína Solárová

Upratovanie kostola
29.11. (pia)

č. d.: 204, 205, 207, 212

18.00

8.00

18.00

Liturgický prehľad od 2.12.2019 do 8.12.2019

2.12. (po)

féria
relikvie
sv. Vincenta
v Jarovniciach

4.12. (st)

Ražňany

Z a BP Justína s rodinou
† Jozef, Albert, Mária
† Dušan, Mária a Juraj

18.00

féria

Ražňany

† František (1. výročie)

8.00

6.12. (pia)

sv. Mikuláš,
biskup
prvý piatok

Ražňany

živí a zosnulí členovia
ružencového bratstva

18.00

7.12. (so)

prvá sobota

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Margita, Pavol, Jozef
a Štefan

18.00

8.12. (ne)

Druhá adventná
nedeľa

Ražňany

Z a BP Mária (86 rokov života)
s rodinou

9.00

Lektori
2.12. (po)
6.12. (pia)
8.12. (ne)

Zuzana Polohová
Simona Balčáková
Katarína Solárová Antónia Rokošná

Júlia Štefančíková
Ján Solár

Obetné dary
8.12. (ne)

Kamil Golodžej

Mária Golodžejová

Upratovanie kostola
6.12. (pia)

č. d.: 214, 216, 219, 222

