OZNAMY
Farské oznamy:

1. Spovedanie pred prvým piatkom v pondelok a stredu hodinu pred
večernou sv. omšou od 17.30 hod. a v utorok a štvrtok pol hodinu
pred rannou sv. omšou od 6.30 hod.
2. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude požehnanie bylín
a kvetov. Doneste si na sv. omšu kytičku kvetov a byliniek.
3. V nedeľu 9.8.2020 budeme mať našu pravidelnú zbierku na kostolné
potreby.
4. V nedeľu 16.8.2020 bude zbierka na kňazský seminár.
Obecné oznamy:

1. Starosta obce Ražňany, Radovan Rokošný,v zmysle § 192 ods. 2
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, oznamuje
nastúpenie náhradníkov na uvoľnené posty poslancov Obecného
zastupiteľstva v Ražňanoch. Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva
v Ražňanoch uvoľnil zvolený poslanec Peter Solár a Gabriel Jusko, a to
písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 13. júla 2020. V zmysle §
192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ak
zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako
náhradník ten, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom zanikol mandát. Podľa zápisnice Okrskovej volebnej
komisie v Ražňanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest
a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, náhradníkmi do obecného
zastupiteľstva sa stali Rastislav Jusko a Ing. Pavol Eliáš. Funkcií
poslancov obecného zastupiteľstva sa ujmú v zmysle § 25 ods. 1. písm.
a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení po
zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
2. Obecný úrad pozýva dôchodcov dňa 4.8.2020 na výlet do skanzenu
a na Ľubovniansky hrad. V popoludňajších hodinách bude prehliadka
NESTVILLE PARKU v Hniezdnom. Odchod autobusu bude
po sv. omši o 7.45 hod. Nahlásiť sa môžete u p. Solárovej, č. d. 193
alebo na obecnom úrade.
3. Oznamujeme občanom, že na obecný úrad do 15.8.2020 môžu podávať
požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety k jednotlivým
cestovným poriadkom, t. j. ku konkrétnym spojom a na konkrétnych
linkách. Následne tieto požiadavky obec predloží Prešovskému
samosprávnemu kraju.
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Ježiš premieňa aj nás.
Premenenie Pána patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista
tu na zemi. Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na
vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.
Kde sa stala táto udalosť, nevieme. Tradícia hovorí, že to bolo na vrchu
Tábor, ktorý sa týči priamo v srdci Galiley. Vrch Tábor bol zrejme veľmi
vhodný na nerušenú meditáciu, spojenie s Bohom. Tak ako kedysi Daniela
ohromil zjav Božej slávy , tak aj apoštoli boli vo vytržení. Peter vyjadril túžbu
zostať v takejto sláve, keď nevedomky hovorí: „Postavme tu tri stánky“. Spolu
s Ježišom sa pri jeho premenení zjavili aj dve najväčšie postavy Starého zákona
– Mojžiš a Eliáš. Symbolizujú celé Božie zjavenie v Starom zákone, ktoré sa
teraz napĺňa a vrcholí v samotnom Ježišovi. Sám Boh Otec potvrdzuje tieto veci
hlasom z neba: „Toto je môj milovaný Syn…“ Vtedy traja apoštoli padajú na
zem, plní strachu a bázne pred Bohom. No Ježiš hovorí: „Nebojte sa!“ Zakázal
im hovoriť o tomto videní až do svojho zmŕtvychvstania. Traja apoštoli sa tak
stali svedkami jeho slávy, ktorá ho čakala po diele vykúpenia. Nechcel však
vopred pobúriť ešte viac svojich nepriateľov a takisto nechcel, aby sa traja
apoštoli vyvyšovali nad iných. Až po vzkriesení mohli o týchto udalostiach
porozprávať ostatným.
Ježiš apoštolom pootvoril okno do neba. Mohli nahliadnuť do večnej slávy.
Chcel pozdvihnúť ich srdcia a vyprosovať im pomoc. Okrem 6. augusta si v
liturgii pripomíname Premenenie Pána na Druhú pôstnu nedeľu, keď sa číta
evanjelium o premenení. Je to po začatí pôstu, keď si pripomíname Ježišovo
utrpenie.
Aj nás chce Ježiš slávením tohto sviatku posilniť a povzbudiť, aby sme
v ťažkých chvíľach nezabúdali, že nám v nebi pripravil večnú slávu. Rovnako
nám týmto sviatkom pripomína, že do slávy sa ide cez utrpenie. Lebo utrpenie
nás očisťuje a premieňa.

Liturgický prehľad od 3.8.2020 do 9.8.2020

3.8. (po)
4.8. (ut)

5.8. (st)

6.8. (št)

7.8. (pia)

8.8. (so)

9.8. (ne)

féria

Ražňany

sv. Ján Mária
Vianey, kňaz

Ražňany

Výročie
posviacky hlavnej
mariánskej
baziliky v Ríme
(Snežná Panna
Mária)

Ražňany

Z a BP Štefan a Andrea
zosnulí rodiny Smetankovej

18.30
7.00

Z a BP bohuznáma rodina
† Andrej, Štefánia, Stanislav,
Jozef a Tomáš

18.30

Premenenie Pána

Ražňany

féria

Ražňany

za živých a zosnulých členov
ružencového bratstva

18.30

sv. Dominik, kňaz

Ražňany

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

7.00

Ražňany

Z a BP František a Melánia
(40 rokov manželstva)

9.00

Devätnásta
nedeľa
v cezročnom
období

7.00

Uzovský
Šalgov

7.30

Uzovské
Pekľany

10.30

Liturgický prehľad od 10.8.2020 do 16.8.2020

10.8. (po)

sv. Vavrinec,
diakon a mučeník

Ražňany

11.8. (ut)

sv. Klára, panna

Ražňany

12.8. (st)

féria

Ražňany

13.8. (št)

féria

14.8. (pia)

sv. Maximilián
Mária Kolbe,
kňaz a mučeník

Ražňany

PANNY MÁRIE

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Agnesa a Mária

Z a BP rodina Futejová
† Michal, Helena a Pavol

18.30

Z a BP duchovný otec Pavol
Bugoš

10.30

Ražňany

16.8. (ne)

Dvadsiata
nedeľa
v cezročnom
období

18.30
7.00

Maroš Skladaný a Valéria
Semanová

Sobášna sv. omša

18.30

7.00

Ražňany

NANEBOVZATIE

15.8. (so)

Z a BP bohuznáma rodina
† Agnesa, Andrej, Helena,
Anton a Juraj

15.30

7.30

Uzovský
Šalgov

10.30

Uzovské
Pekľany

9.00

