OZNAMY
Farské oznamy:

1. Spovedanie pred prvým piatkom bude v pondelok a v stredu
od 17.00 hod., v utorok a štvrtok pred rannou sv. omšou.
2. Vo štvrtok 1.10.2020 začneme októbrovú pobožnosť. Počas
týždňa bude pobožnosť pred sv. omšou. V nedeľu o 14.00 hod.
V pondelok sa budú modliť deti, v stredu muži, v piatok
misijné hnutie a v sobotu ženy.
3. V sobotu 3.10.2020 o 17.30 hod. bude Večeradlo.
4. V nedeľu 4.10.2020 bude celoslovenská zbierka na
Dobročinné diela sv. otca.
5. V nedeľu 11.10.2020 budeme mať našu pravidelnú zbierku na
kostolné potreby.
6. V piatok 9.10.2020 o 18.00 hod. bude v Sabinove pre našu
farnosť premietaný film FATIMA. Vstupné 4, - €, s cestovným
5, - € pre tých, ktorí pôjdu autobusom. Môžete sa zapisovať na
papier na stolíku. Označte krížikom do štvorčeka, či pôjdete
autom alebo autobusom.
7. V sobotu 10.10.2020 navštívia Slovensko relikvie sv. Jána
Máriu Vianey. Budú putovať po Slovensku 16 dní
do 25.10.2020. Tento čas bude spojený s modlitbami za kňazov.
Obecné oznamy:

1. Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené poplatky
za rok 2020, prípadne za minulé roky (daň z nehnuteľnosti
a poplatok za vývoz odpadu), aby tieto poplatky uhradili do
30.9.2020. Od 1.10.2020 budú neplatičom zaslané výzvy.
2. Od 1.10.2020 bude otvorený Zberný dvor pri kaštieli.
Prevádzkový čas: marec – október v stredu od 14.00 do 17.00
hod., v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.; november – február
v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Na zbernom dvore budú
umiestnené kontajnery na tieto druhy odpadov: zmiešané
odpady zo stavieb a demolácií, papier a lepenka, šatstvo,
textílie, biologicky rozložiteľný odpad, objemový odpad a
drobný stavebný odpad – cena za 1 kg/0,03 €. Zodpovedná
osoba bude p. Nagy, t. č. 0907 417 707.
3. V sobotu 3.10.2020 o 9.00 hod. sa pred obecným úradom
uskutoční zber papiera za hygienické potreby.
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Slovo o Slove
Končí sa Rok Božieho slova. Jeho
záverom je 30. september, spomienka na
sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Svoj život zasvätil prekladu Svätého
písma z gréčtiny do latinčiny. Tento
preklad sa nazýva Vulgáta, lebo je určený
všetkým ľuďom. Boh adresuje svoje
slovo každému človeku a všetci ľudia to slovo potrebujú. Preto ho Ježiš ako
rozsievač seje do sŕdc všetkých ľudí. Nielen do dobrej pôdy, ale aj na kraj cesty,
do tŕnia i na skalu. Ako kvapka vody dokáže preraziť skalu, rovnako aj Božie
slovo má silu obmäkčiť ľudské srdce.
Božie slovo je dobré, pravdivé, liečivé a mocné. Je ostré ako dvojsečný meč.
Bolí, ale nekameňuje. Nezabíja, ale uzdravuje a oživuje. Ježišovo slovo bolo
mocnejšie ako kamene farizejov. Cudzoložnicu očistilo, uzdravilo a dalo jej
nový život.
Panna Mária prijala Božie slovo a dala mu telo. Potom všetky Ježišove slová
zachovávala vo svojom srdci a rozjímala o nich. Božie slovo jej bolo silou
a svetlom v živote. Božie slovo jej pomáhalo dodržať slovo, ktoré dala Bohu.
Sväté písmo, Božie slovo, nech je naším každodenným duchovným
pokrmom. Boh sa prvý prihovára nám. Hovorí nám, že nás miluje. Učí nás,
napomína, povzbudzuje, potešuje a chce sa s nami rozprávať. Čaká na našu
odpoveď. Odpoveď v slove a v živote. Odpoveď slovom je naša modlitba
a odpoveď životom je uskutočňovanie Božieho slova.
Nenechajme Boha, aby sa Biblia stala Jeho monológom k nám (hádzaním
hrachu na stenu nášho srdca). Odpovedajme mu slovom v modlitbe a skutkami
v živote.

Liturgický prehľad od 28.9.2020 do 4.10.2020

28.9. (po)

29.9. (ut)

30.9. (st)

1.10. (št)

2.10. (pia)

3.10. (so)

sv. Václav,
mučeník

sv. Michal,
Gabriel a Rafael,
archanjeli
sv. Hieronym,
kňaz a učiteľ
Cirkvi
sv. Terézia
z Lisieux, (od
dieťaťa Ježiša)
panna a učiteľka
Cirkvi

Ražňany

Ražňany

Ražňany

Ražňany

Fatimská sobota

Ražňany

Ražňany

4.10. (ne)

18.30

† Mária a František

7.00

Z a BP rodina Sirotňáková
† Žofia, Ján, Simonka a zosnulí
rodiny Sirotňákovej

18.30

8.00

Ražňany

svätí anjeli
strážcovia

Dvadsiata siedma
nedeľa
v cezročnom
období

Z a BP bohuznáma rodina
† Ján, Cecília, Ján, Juraj
a Mária

za živých a zosnulých členov
ružencového bratstva

18.30

Z a BP rodina Solárová
zosnulí rodiny Solárovej
a Juskovej

18.30

Z a BP Katarína, Mária
a Zuzana
† Andrej, Juraj, Helena,
Agnesa a Anton

7.30
9.00

Uzovský
Šalgov

7.30 a 10.30

Uzovské
Pekľany

9.00 a 10.30

Liturgický prehľad od 5.10.2020 do 11.10.2020

5.10. (po)

sv. Faustína
Kowalská, panna

Ražňany

6.10. (ut)

sv. Bruno, kňaz

Ražňany

7.10. (st)

Ružencová Panna
Mária

Ražňany

8.10. (št)

féria

Ražňany

9.10. (pia)

féria
večer bude film
FATIMA

10.10. (so)

féria

11.10. (ne)

Dvadsiata ôsma
nedeľa
v cezročnom
období

Z a BP rodina Solárová
† Mária, Štefan, Anna, Michal
a František

18.30

7.00
Z a BP Annamária (30 rokov
života) s rodinou

18.30
8.00

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
zosnulí rodiny Imrichovej,
Repaskej a Karnišovej

7.00

Ražňany

Z a BP rodina Novotná
zosnulí rodiny Novotnej
a Juskovej

18.30

Ražňany

† Anna a Michal Ondričko

10.30

Uzovský
Šalgov

9.00

Uzovské
Pekľany

7.30

