OZNAMY

Farské oznamy

1. V nedeľu 17.5.2020 budeme mať našu pravidelnú
zbierku na kostolné potreby.
2. V nedeľu 24.5.2020 bude celoslovenská Zbierka na
masmédia.
3. V pondelok, utorok a stredu (18., 19. a 20.5.2020)
budú Prosebné dni. Ich obsahom je modlitba za úrodu.
4. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude po
skončení všetkých obmedzení, týkajúcich sa kostola.
5. Spovedanie chorých bude v pondelok doobeda
od 7.00 hod.
6. Modlitby otcov a matiek budú v pondelok po
sv. omši. Matky v pastoračnom centre a otcovia
v kostole.
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XI 10.5.2020

Žijeme dobu, za ktorú treba ďakovať!
Za všetko vzdávajte vďaky, hovorí nám Božie slovo. Vďační voči Bohu
máme byť vždy a za všetko. Teda aj za koronu. Za tento vírus. Za túto krízu. Za
tento čas.
Dá sa za toto ďakovať? A za čo sa dá v tomto ďakovať? Za veľa. Sami
vieme veľmi dobre, za čo osobne chceme a máme Pánu Bohu poďakovať.
Ďakujme za to, čo nám táto kríza vzala i za to, čo nám dala. Hovorí sa,
že hodnotu všetkého si uvedomíme až vtedy, keď to stratíme. Stratili sme sv.
omšu, sv. prijímanie i sv. spoveď. To, čo sme stratili, sa dá jedným slovom
povedať kostol. Stratili sme zo svojho života kostol. Chvála Bohu, že táto strata
je iba dočasná. Teraz to dostávame naspäť. Ďakujme za túto stratu. Nech nám
pomôže uvedomiť si hodnotu kostola i všetkého, čo sa v ňom deje. Všetkého,
čo nám nebeský Otec vo svojom dome dáva. Nech nám to dá nový pohľad na
sv. omšu, sv. spoveď i sv. prijímanie. Náš pohľad bol niekedy taký, že musím
ísť do kostola. Zase omša a spoveď! Tieto dva mesiace nám ukázali, že sviatosti
nie sú povinnosťou ale milosťou. Nie musím, ale chvála Bohu môžem.
Vždy keď môžeme, choďme do kostola. A ešte jedná drobnosť:
neprichádzajme do kostola na poslednú chvíľu a už vôbec nie neskoro. Príďme
načas. Vo vzťahu k sebe je to pár minút duchovnej prípravy na sv. omšu a vo
vzťahu k Pánu Bohu je to prejav našej viery i úcty.
Ďakujem Vám všetkým za prežitý čas, za Vaše modlitby, za duchovné
spoločenstvo aj keď sme reálne nemohli byť spolu. Spolu s Vami ďakujem
Bohu za jeho pomoc i ochranu. A s vďakou sa obraciame aj k našej nebeskej
matke Panne Márii, ktorej orodovanie mocne cítime.
S úctou a vďakou Váš duchovný otec Pavel.

Liturgický prehľad od 11.5.2020 do 17.5.2020

11.5. (po)

bl. Sára
Salkaháziová

Ražňany

12.5. (ut)

féria

Ražňany

13.5. (st)

Fatimská Panna
Mária

Ražňany

14.5. (št)

sv. Matej, apoštol

Ražňany

15.5. (pia)

féria

Ražňany

16.5. (so)

sv. Ján
Nepomucký,
kňaz a mučeník

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Ján, Margita, Pavol a Mária

18.30
8.00

za obrátenie hriešnikov

18.30

8.00
† Albert, Mária, Jozef a ostatní
zosnulí rodiny Čorbovej
a Karabinošovej
Z a BP rodina Malíková
zosnulí rodiny
Hovanovej a Malíkovej

18.30

18.30

7.30
17.5. (ne)

Šiesta
veľkonočná
nedeľa

Ražňany
Uzovský
Šalgov
Uzovské
Pekľany

Z a BP Terézia (79 rokov
života) s rodinou

8.15 a 9.30
9.00

10.30

Liturgický prehľad od 18.5.2020 do 24.5.2020

18.5. (po)

féria

Ražňany

19.5. (ut)

féria

Ražňany

20.5. (st)

sv. Bernardín
Sienský

Ražňany

Z a BP rodina Tuptová
Zosnulí rodiny Skladanej,
Štieberovej a Pistrákovej
† Ján

18.30
8.00

† Tadeuš, Štefánia
a starí rodičia

18.30
8.00

21.5. (št)

NANEBOVSTÚPENIE
PÁNA

Ražňany

22.5. (pia)

sv. Rita z Cascie,
rehoľníčka

Ražňany

23.5. (so)

féria

Ražňany

18.30

Ražňany

9.00

24.5. (ne)

Siedma
veľkonočná
nedeľa

Z a BP rodina Karnišová
† Ján – 5. výročie

18.30

Z a BP Magdaléna
† Juraj, Helena, Štefan
a Michal

18.30

Uzovský
Šalgov

10.30

Uzovské
Pekľany

7.30

