FARSKÉ OZNAMY, 23. 2. – 1. 3. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Streda: POPOLCOVÁ STREDA, začiatok Veľkého pôstu, pri sv. omšiach poznačenie popolom
Budúca nedeľa je Prvá pôstna
Začiatky a úmysly svätých omší:
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + manžel Dušan a brat Jozef
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Ján REHÁK, 5. výročie, manželka Anna, + Jozef KRAKOVÍK
a starí rodičia z oboch strán
Utorok: Veselé, 18:00 Za dobrodincov, ktorí obetovali milodar na šaty pre Pražské Jezuliatko
Streda: Rakovice, 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Veselé, 18:00 Za farníkov
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Anna a Jozef HAVRLENTOVÍ
Piatok: Veselé, 18:00 Za požehnaný a dobrý výsledok parlamentných volieb
Sobota: svätá omša nebude
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Ján a Mária LUKAČOVIČOVÁ, syn Milan a Jaroslav, starí rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Od tohto týždňa budú sv. omše v pracovné dni o 18:00 hod. Srdečne vás pozývam na Pobožnosti
Krížovej cesty, ktoré budú bývať v piatky pred sv. omšou a v nedele popoludní od 14:30.
Na Popolcovú stredu sa začína štyridsaťdňové pôstne obdobie prísnym pôstom. Zdržiavanie sa jedenia
mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovávať každý piatok roka,
ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má
zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, t.j. na Veľký
piatok. To znamená, že na Popolcovú stredu a Veľký piatok sa môžeme len raz dosýta najesť, pričom
možno menej pokrmu prijať ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých,
ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých, až do začatia 60-teho
roku života.
Aj tento rok môžete podporiť tradičnú Pôstnu krabičku pre Afriku, ktorú organizuje Slovenská
katolícka charita. Pridajte sa k nám a pomôžme spolu chudobným deťom v subsaharskej Afrike. Tvárou
kampane je 6-ročný Emanuel a heslom sú slová: NA KAŽDOM DIEŤATI ZÁLEŽÍ. Krabičky si môžete
zobrať vzadu v kostole.
Katolícke hnutie žien organizuje od 26.2. – 5.4. 14. ročník podujatia Podeľme sa! Jeden deň
v pôstnom období obetujme ako osobný pôst za núdznych. Podstatou je myšlienka: Nedávam
almužnu, ale delím sa s tým, čo si odopriem. Peniaze z ušetrenej stravy môžeme poslať na účet SK50
1100 0000 0029 4001 6642 Dobrovoľné príspevky poslúžia OÁZE pri Bernátovciach (domov pre 300
ľudí v krajnej núdzi) a Centru prevencie rodinných konfliktov v Bratislave.
Milodary: jedna rodina 50,- €, jedna 20,- €. Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať. Na budúcu
nedeľu bude Jarná zbierka na charitu. Pri jesennej zbierke sa v arcidiecéze vyzbieralo 53 530 €. Jarná
zbierka sa použije pre Centrá pomoci človeku, Farské charity a Sieť pomoci ľuďom v akútnej núdzi.

