FARSKÉ OZNAMY, 5.1. – 12.1. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Pondelok: slávnosť ZJAVENIE PÁNA, Troch kráľov, prikázaný sviatok
Budúca nedeľa je nedeľa KRST KRISTA PÁNA, záver Vianočného obdobia
Začiatky a úmysly svätých omší:
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Roman ŠINTÁL
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Rakovice, 9:00 + JANÁKOVÁ Anna, manžel Emil, rodičia z oboch strán
Veselé, 17:00 Za farníkov
Utorok: Veselé, 17:00 + Milan DURAČKA a jeho manželka Jana
Streda: Veselé, 17:00 + Augustín ŠIPKA
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Mária LUHOVÁ, + rodičia POLČÍKOVÍ, LUHOVÍ a súrodenci
Piatok:
Veselé, 18:00 + Mária a Michal PAVLOVIČOVÍ
Sobota: Veselé, 7:30 Za fundátorov farského kostola
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Emília BERNÁTOVÁ, 2. výročie
Veselé, 10:30 Za farníkov
Dnes popoludní bude Prvonedeľná pobožnosť k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej so začiatkom o 14:30.
Pri zajtrajšej slávnosti požehnám Trojkráľovú svätenú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich
domovov.
Pripomínam, že do nášho farského kostola zavíta už zajtra folklórny súbor Chotár z Terchovej. Ich
vystúpenie jasličkovej pobožnosti a vianočných kolied so začiatkom o 13:00 hod. bude s dobrovoľným
vstupným. Všetci ste srdečne pozvaní.
Prvoprijímajúci a ich rodičia budú mať stretnutie v piatok 10.1. o 18:00 v kostole vo Veselom.
Ďakujem všetkým, ktorí ste mne alebo Farnosti počas Vianoc a Nového roka poslali pozdravy, či už
poštou, alebo elektronicky. Nech aj Vás Pán Boh štedro požehná a odmení za Vašu pozornosť.
Milodary: jedna rodina 100,- € štyri rodiny po 50, €, siedmi po 20,- €. Na bežnom účte farnosti je
k dnešnému dňu 6100, - EUR. 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. Tak bude Jezuliatko ozdobou nášho chrámu aj počas iných
liturgických období.
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.

