FARSKÉ OZNAMY, 19.1. – 26.1. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Pondelok: spom. sv. Šebastiána, mučeníka, patróna vojakov
Utorok: spom. sv. Agnesy, panny a mučenice
Streda: spom. sv. Vincenta, diakona a mučeníka
Piatok: spom. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna novinárov a spisovateľov
Sobota: sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Budúca nedeľa je tretia v období cez rok
Začiatky a úmysly svätých omší:
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Poďakovanie za dožitých 75. r. života a prosba o zdravie a B. požeh. pre rodinu
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 17:00 + Angela a František BEDNÁROVÍ a starí rodičia z oboch strán
Utorok: Veselé, 17:00 + otec Rudolf LETKO, 30. výr., manželka Filoména, ich syn Jozef, 7. výročie
Streda: Veselé, 17:00 + Anna ŠINTÁLOVÁ, 10. výr. jej manžel Marián a starí rodičia z oboch strán
Štvrtok: Rakovice, 18:00 Poďakovanie za dožitých 70. r. života, prosba o Božiu pomoc a ochranu P. M.
Piatok:
Veselé, 18:00 + Milan PAUKA a ostatná zomrelá rodina
Sobota: Veselé, 7:30 + Antónia
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + rodičia Ján a Malvína LUHOVÍ a starí rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Ešte do soboty sa Modlíme za jednotu kresťanov, ktorá má tento rok hlavnú myšlienku zo Skutkov
apoštolov: Preukázali nám nezvyčajnú láskavosť (Por. Sk 28,2).
Pripomínam všetkým mamám možnosť zapojiť sa do Modlitieb matiek každú stredu po sv. omši
a všetkým otcom zapojiť sa do Modlitieb otcov tiež v stredu o 20:00 hod. Každý, kto do svojej rodiny
potrebuje Božiu pomoc, je vítaný.
Pán biskup v Nitre nás pozýva na ôsmy Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých
národov, ktorý sa uskutoční v sobotu 15. februára 2020 v Mestskej hale na Klokočine v Nitre. Pre deti
od 3. rokov ponúkajú sestričky Rodiny Panny Márie vlastný program. Svätú omšu o 16:00 hod. bude
celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Ak by bol záujem, mohli by sme ísť aj autobusom.
Komunita Emanuel poriada aj tento rok v dňoch 7. – 9. februára medzinárodné modlitbové a chválové
stretnutie pod názvom ON JE ŽIVÝ, ktoré sa uskutoční v športovej hale v Trenčíne na Sihoti. Registrácia
vopred je pre tých, ktorí majú záujem o ubytovanie a stravu. Vstup na program je voľný. Program
začína v piatok o 18:00 sv. omšou.
Milodary: jedna rodina 50, €, dve po 20,-€.
Na liturgické oblečenie pre Pražské Jezuliatko sa k dnešnému dňu vyzbieralo približne 600,-€. Kto má
záujem, môže svoj milodar ešte stále odovzdať pani Bíňovskej.
Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy
ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy na budúcu nedeľu 26. januára
zbierku. V minulom roku (2019) sa vyzbieralo 38.090,32 €. Vďaka Vaším milodarom sme mohli
finančne pomôcť trom katolíckym školám na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Stále si môžete zapisovať úmysly sv. omší. Pripomínam mladým párom, ktorí chcú v tomto roku
uzavrieť manželstvo v kostole, aby sa včas prihlásili na fare a zapísali si termín sobáša.

