OZNAMY
Farské oznamy:

1. Spovedanie

pred

prvým

piatkom

bude

v pondelok

od 17.00 hod., v utorok a v stredu po rorátnej sv. omši
a vo štvrtok pred školskou sv. omšou.
2. V sobotu 5.11.2020 o 17.00 hod. bude Večeradlo.
3. V pondelok bude detská sv. omša.
4. V piatok 4.12. a 11.12.2020 bude stretnutie birmovancov
po sv. omši o 18.45 hod. v kostole.
5. Zimné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu 9.12.,
11.12. a 12.12.2020. Záväzný je jeden deň. Ich duchovným
obsahom je modlitba za duchovnú obnovu rodín a za pokoj
vo svete.
6. Členovia

SSV

si

môžu

vyzdvihnúť

podielové

knihy

po večerných sv. omšiach a nedeľných sv. omšiach v spovednej
miestnosti. Členský poplatok na rok 2021 je 8, - €.
7. V sakristii si už môžete kúpiť vianočné oblátky a trubičky.
Cena je 1, - €.
Obecné oznamy:

1. Oznamujeme občanom, že obecné kompostovisko na bývalom
PD bude od 1.12.2020 zatvorené. Zberný dvor (za kaštieľom)
bude otvorený v sobotu od 9.00 hod. do 12.00 hod.
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Advent nás učí čakať.
Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Božie veci
rastú niekedy veľmi dlho. Hovorí sa, že medzi
slová viera a trpezlivosť sa dá dať znamienko
rovnosti. Boh prežíva večnosť, preto to v našej
časnosti vyzerá, že sa neponáhľa. Vidíme to
v histórii národov i v životoch nás jednotlivcov.
Mentalita sveta, v ktorom žijeme je, však iná. My dnešní ľudia, ak niečo
chceme, nárokujeme si to hneď, tu a teraz. Príkladom sú lízingy
či nákupy na splátky. Ešte na to nemáme, a už to chceme. Potom sa z toho
vytráca radosť. Prichádza skôr nervozita, že nám to už zovšednelo a ešte
stále musíme za to platiť. Lebo proces čakania a šetrenia na danú vec je
veľmi dôležitý. Pri jej nadobudnutí si uvedomujeme jej cenu i hodnotu,
ktorú jej dalo aj naše čakanie.
Advent je očakávanie príchodu Ježiša Krista. Je to doba, ktorá nás učí
čakať. Matkou čakania je naša viera. Jej dcérou je nádej. Adventnými
svedkami čakania sú prorok Izaiáš, predchodca Pána Ježiša, sv. Ján
Krstiteľ i Ježišova matka Panna Mária spolu s Jeho pestúnom
sv. Jozefom. Spomeňme si, keď sme boli deťmi, aké čaro malo
očakávanie. Ešte toľkokrát sa vyspím a už to bude. V očakávaní v nás
rastie radosť. A radosť posilňuje našu vieru i nádej.
Advent nás učí čakať. Nie na splnenie našich snov a očakávaní, ale na
naplnenie Božích prisľúbení v našom živote. Nech je tohoročný advent
časom očakávania Božích darov a posilnením našej viery a nádeje
v Boha. Aby sme vedeli čakať, lebo Božie mlyny melú isto, ale pomaly.
To Vám z celého srdca želá a od nebeského Otca vyprosuje Váš
duchovný otec Pavel.

Liturgický prehľad od 30.11.2020 do 6.11.2020

30.11. (po)
1.12. (ut)

2.12. (st)
3.12. (št)

sv. Ondrej,
apoštol, patrón
našej arcidiecézy

Ražňany

féria

Ražňany

féria

Ražňany

sv. František
Xaverský, kňaz

Ražňany

4.12. (pia)

Prvý piatok

5.12. (so)

Fatimská sobota

Ražňany

Ražňany
Ražňany

6.12. (ne)

Druhá adventná
nedeľa

† Ján, Anna, Mária, Žofia
a zosnulí bohuznámej rodiny

18.00

6.00
† Kristína a zosnulí rodiny
Onderčovej a Iľkovej

6.00
8.00

za živých a zosnulých členov
ružencového bratstva

18.00

† František a zosnulí rodiny
Feckovej a Kovaľovej

18.00

† Dušan Jurica

9.00

Uzovský
Šalgov

10.30

Uzovské
Pekľany

9.00

Liturgický prehľad od 7.12.2020 do 13.12.2020

7.12. (po)

8.12. (ut)

sv. Ambróz,
biskup a učiteľ
Cirkvi

NEPOŠKVRNENÉ
POČATIE PANNY
MÁRIE

Ražňany

Ražňany

9.12. (st)

sv. Ján Diego,
vizionár
z Guadalupe

10.12. (št)

Panna Mária
Loretánska

11.12. (pia)

Kántrový deň
Za upevnenie
rodín

Ražňany

12.12. (so)

Guadalupská
Panna Mária

13.12. (ne)

Druhá adventná
nedeľa

Ražňany

Z a BP Štefan, Ján a Lucia
zosnulí rodiny Karnišovej
a Štelbackej
Z a BP Pavol s rodinou
† Juraj, Agnesa, Anton,
Margita a Peter
† kňaz František Mašľár –
1. výročie
† Vincent a zosnulí rodiny
Štofaníkovej a Kožuškovej

18.00

6.00
18.00

6.00
8.00

Ražňany

Z a BP Terézia (60 rokov
života) s rodinou

18.00

Ražňany

Z a BP bohuznáma rodina
† Pavol, Eva, Anna, Ján a Jozef

18.00

Ražňany

† Mária

9.00

Uzovský
Šalgov

7.30

Uzovské
Pekľany

10.30

