FARSKÉ OZNAMY, 12.1. – 19.1. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Od piatka, 17. januára začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Piatok: spom. sv. Antona, opáta
Budúca nedeľa je druhá v období cez rok
Začiatky a úmysly svätých omší:
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Emília BERNÁTOVÁ, 2. výročie
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 17:00 Za uzdravenie Márie, Zdenky a Márie
Utorok: Veselé, 17:00 + rodičia Cecília a Jozef RIČOVSKÍ, syn Jozef a ich rodičia z oboch strán
Streda: Veselé, 17:00 + rodičia Severín a Marcela STRECKÍ, ich zomrelé deti a rodičia z oboch strán
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + kňaz Peter MLYNKA, 1. výročie
Piatok:
Veselé, 18:00 Poďakovanie za život Miloslava a prosba o milosť obrátenia
Sobota: Veselé, 7:30 + Magda MAGÁTOVÁ
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Poďakovanie za dožitých 75. r. života a prosba o zdravie a B. požeh. pre rodinu
Veselé, 10:30 Za farníkov
V stredu 15. januára bude kňazská rekolekcia vo farskom kostole sv. Vavrinca v Borovciach so
začiatkom o 9:30. Srdečne ste pozvaní.
Od piatka sa pripojíme k Modlitbe za jednotu kresťanov, ktorá má tento rok hlavnú myšlienku zo
Skutkov apoštolov: Preukázali nám nezvyčajnú láskavosť (Por. Sk 28,2). Materiály na tento rok
pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Hlavným symbolom bude loď, pretože Malťania sú ostrovným
národom. K tomuto týždňu bola zložená aj ústredná pieseň, ktorú si môžete vypočuť na Youtube:
https://youtu.be/bRB4_CjuHy8
Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri príprave a priebehu Jasličkovej pobožnosti v podaní súboru
Chotár. Ďakujem za Vašu hojnú účasť. Pán Boh Vám odplať aj Vašu finančnú štedrosť.
Milodary: jedna rodina 200,- € jedna 100,- € jedna 50, €. Bohu vďaka za Vaše milodary.
Ak chcete, aby Pražské Jezuliatko malo liturgické oblečenie aj na iné obdobia liturgického roka, môžete
svoj milodar odovzdať pani Bíňovskej. K dnešnému dňu je vyzbieraná približne polovica finančných
prostriedkov (400,-€).

Pripomínam službu upratovania našich kostolov, a prosím, aby ste v nej nepoľavovali. Pozývam k tejto
službe aj „mladšie ročníky“. Bohoslužba je tá najvznešenejšia služba, ktorú môžeme počas
pozemského života vykonávať. Takisto prosím, aby ste pamätali aj na službu Lektorov Božieho slova.
Od mesiaca február si môžete zapisovať sv. omše. Je veľa voľných miest k dispozícii. Pripomínam
mladým párom, ktorí chcú v tomto roku uzavrieť sviatostné manželstvo v kostole, aby sa čím skôr
prihlásili na fare a zapísali si termín sobáša.

