FARSKÉ OZNAMY, 2. 2. – 9. 2. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Pondelok: spom. sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ochrancu pred chorobami hrdla
Streda: spom. sv. Agáty, panny a mučenice
Štvrtok: spom. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, japonských mučeníkov
Piatok: PRVÝ PIATOK V MESIACI
Sobota: Svetový deň Obetí obchodovania s ľuďmi; spom. sv. Jozefíny Bakhity, panny
Budúcu nedeľu je piata v období cez rok
Začiatky a úmysly svätých omší:
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Za živých a zomrelých členov rodiny
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 17:00 + Augustín STREČANSKÝ, jeho manželka Sidónia, rodičia KOVÁČOVÍ
a ostatná rodina
Utorok: Veselé, 17:00 + Karol ŠINTÁL, rodičia z oboch strán a ostatní zosnulí z rodiny
Streda: Veselé, 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu
Štvrtok: Rakovice, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Piatok: Veselé, 18:00 Za členov a rodiny Božského Srdca Ježišovho
Sobota: Veselé, 7:30 + Mária MACOVÁ, jej manžel Rafael, syn Miroslav a zať Jozef
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Rudolf ADAMEC, zať Ján a syn Viliam
Veselé, 10:30 Za farníkov
Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, k chorým a nevládnym prídem v stredu a piatok, tak ako je
zvykom. Ostatní sa môžu vyspovedať ½ hod. pred sv. omšami. Vo štvrtok a piatok budem spovedať už
hodinu vopred, pričom bude k poklone od 17:00 hod. vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna.
Komunita Emanuel poriada aj tento rok na budúci víkend Medzinárodné modlitbové a chválové
stretnutie pod názvom ON JE ŽIVÝ, ktoré sa uskutoční v športovej hale v Trenčíne na Sihoti. Vstup je
voľný, pre ubytovanie a stravu sa treba prihlásiť vopred.
V pondelok 10. februára sa začína jubilejný 10. ročník Národného týždňa manželstva. Je to iniciatíva
otvorená pre všetkých, ktorým na manželstve záleží. Dôležitým posolstvom Národného týždňa
manželstva je myšlienka, že o manželstvo sa treba starať a súčasne vyzýva manželské dvojice využiť
príležitosť posilniť, prehĺbiť, prípadne dať do poriadku svoj vzťah.
„NÁŠ PRÍBEH“ – je téma aktuálneho ročníka. Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše
svoj vlastný príbeh. Téma 10-teho ročníka vytvára príležitosť zastaviť sa, pripomenúť si spoločnú
históriu a motivuje k vďačnosti nielen za prežité spoločné chvíle, ale najmä za človeka, s ktorým svoj
príbeh tvoríme. Porozmýšľajme, ako by sme mohli v našej farnosti využiť túto príležitosť. Môže to byť
napr. Adorácia manželov pri Najsvätejšej Sviatosti, prípadne priateľské posedenie jeden večer na fare.
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.
Milodary: dve rodiny po 100,- € dve po 50,- €. Pri zbierke na Katolícke školy ste obetovali spolu 370,EUR. Za všetky milodary Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
Stále si môžete zapisovať úmysly sv. omší. Voľné sú miesta od polovice februára.

