OZNAMY
Farské oznamy:

1. Na kostolné potreby sme si nazbierali 675,20 €.
2. Na Rádio LUMEN sme nazbierali 519, 30 – €.
Pán Boh zaplať!
3. Na sviatok Troch kráľov si doneste do kostola na sv.
omšu fľašu s vodou, do ktorej pridajte trochu soli.
Posvätíme vodu, ktorú budeme používať v kostole i tú
Vašu vo fľaši, ktorú budete mať každý pri sebe
v rukách . Tú svoju svätenú vodu vo fľaši si odnesiete
domov a v kostole tak nedôjde ku kontaktu s vodou.
4. So sviatkom Troch kráľov sa spája aj posviacka
domov. V tomto roku kvôli obmedzeniam posviacka
domov nebude. Môžete si ju vykonať sami s novou
svätenou trojkráľovou vodou pri modlitbe pred obedom
v deň sviatku Troch kráľov.
5. V nedeľu 10.1.2021 na sviatok Krstu Pána Ježiša sa
končí vianočné obdobie. Začína sa prvá časť
liturgického obdobia cez rok, ktorú voláme fašiangy
a potrvá do Popolcovej stredy. Popolcová streda bude
17.2.2021.
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Prihlásenie sa k svojej Cirkvi pri sčítaní ľudí je tiež vyznaním viery.
V tomto roku sa na Slovensku od 15. februára do 31. marca uskutoční
celoštátne elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa koná opäť po desiatich
rokoch. Je to známa a logisticky náročná udalosť s veľkým dosahom. Sčítanie
má podať presnejší obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či chudobe, o jeho
vzdelaní a kultúre. A má podať obraz aj o náboženskej situácii: o tom, koľko
je na Slovensku veriacich – katolíkov latinského i gréckeho obradu,
evanjelikov, pravoslávnych a iných, a koľko je aj takých, ktorí sa považujú za
neveriacich. Otázka náboženskej viery a príslušnosti k cirkvi je dôležitá a
vyžaduje si pravidelné spresnenie.
Toto prihlásenie sa ku svojej cirkvi má za úlohu utvoriť čo najvernejší
obraz o náboženskom stave obyvateľov Slovenska. Čo naši ľudia slobodne
vyznávajú, kam nábožensky patria, kam ich zaradil ich krst, ktorý dosiaľ
nepopreli. Žijeme v slobodnej a demokratickej spoločnosti, a preto môžeme
bez obáv vyznávať svoju vieru. Využime to! Tak, ako sa slobodne prihlásime
k tomu, že sme muž či žena, ako sa prihlásime ku svojej národnosti –
slovenskej, maďarskej, rómskej a inej – tak sa prihlásme aj k viere svojej
cirkvi. Nepoprime to, čím sme, bez ohľadu na akékoľvek politické
presvedčenie. Náš krst a naša príslušnosť k cirkvi nás ponad tieto rozdiely
spája. Nech naše Slovensko ukáže, aké v skutočnosti je.
Drahí bratia a sestry, začíname nový rok, v ktorom budeme môcť smelo
vyznať svoju vieru, aj príslušnosť ku svojej cirkvi. Prihlásme sa k Ježišovi
Kristovi a k jeho Matke, Panne Márii. Otvorme sa aj týmto spôsobom pre
potrebné Božie milosti a požehnanie do celého nasledujúceho roka.
V novom roku svoju vieru nielen s odvahou vyznajme, ale podľa nej aj
žime!
( Z pastierskeho listu biskupov Slovenská na Nový rok 2021 ku
sčítaniu obyvateľstva.)
Požehnaný nový rok 2021 Vám praje a vyprosuje Váš duchovný otec
Pavel.

Liturgický prehľad od 28.12.2020 do 3.1.2021

28.12. (po)

sv. Neviniatka,
mučeníci

Ražňany

29.12. (ut)

Piaty deň oktávy
Narodenie Pána

Ražňany

30.12. (st)

Šiesty deň oktávy
Narodenia Pána

31.12. (št)

sv. omša
s ďakovnou
pobožnosťou
na konci roka

1.1. (pia)

PANNA MÁRIA
BOHORODIČKA

2.1. (so)

sv. Bazil Veľký
a Gregor
Naziánsky,
biskupi a učitelia
Cirkvi

Ražňany

Z a BP rod. Hovanová
† František

8.00
Z a BP Veronika (90 rokov
života) s rodinou

Ražňany

Z a BP kňaz Martin Tuleja
(33 rokov života)
za živých i zosnulých členov
ružencového bratstva

Druhá nedeľa
po narodení
Pána

8.45
11.15
18.00

9.00

Ražňany

3.1. (ne)

18.00

16.00

Ražňany

Ražňany

18.00

Uzovský
Šalgov

10.30

Uzovské
Pekľany

7.30

Liturgický prehľad od 4.1.2021 do 10.11.2021

4.1. (po)

féria

Ražňany

5.1. (ut)

féria

Ražňany

Ražňany

6.1. (st)

ZJAVENIE
PÁNA
Traja králi

7.1. (št)

féria

Ražňany

8.1. (pia)

féria

9.1. (so)

féria

KRST KRISTA
PÁNA

18.00

7.00
8.45
11.15

Ražňany

10.1. (ne)

Z a BP rodina Futejová
† Pavol, Helena a Michal

Z a BP rodina Karnišová
a Šlosárová
zosnulí rodiny Karnišovej

8.00

Z a BP Patrik, Erika, Nikolka
a bohuznáma rodina
† Michal, Magdaléna a Jozef

18.00

Ražňany

Z a BP Martin a Pavol
s rodinami
† Juraj

18.00

Ražňany

† Terézia a Mária

10.30

Uzovský
Šalgov

8.00

Uzovské
Pekľany

9.00

