FARSKÉ OZNAMY, 26.1. – 2.2. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Dnešná nedeľa je NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA, SVETOVÝ DEŇ MALOMOCNÝCH
Pondelok: spom. sv. Angely Merici, panny
Utorok: spom. sv. Tomáša Aquinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok: spom. sv. Jána Bosca, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu, prvá sobota
Budúcu nedeľu je SVIATOK OBETOVANIA PÁNA, HROMNICE, SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
Začiatky a úmysly svätých omší:
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + rodičia Ján a Malvína LUHOVÍ a starí rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 17:00 + Ľubomíra HOLEŠOVÁ, 10. výročie, jej rodičia Fridrich a Štefánia
a starí rodičia ŠEVEČKOVÍ
Utorok: Veselé, 17:00 + Anna BUČKOVÁ, jej manžel Anton, rodičia a ostatná zosnulá rodina
Streda: Veselé, 17:00 + rodičia Augustín a Melánia ADAMCOVÍ, starí rodičia ADAMCOVÍ, LÍŠKOVÍ
a ostatná rodina
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Jozef TAKÁČ, manželka Filoména a rodičia z oboch strán
Piatok:
Veselé, 18:00 + brat Viliam, 5. výročie, rodičia Mária a Emil Streckí
Sobota: Veselé, 7:30 Za členov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Za živých a zomrelých členov rodiny
Veselé, 10:30 Za farníkov
Mariánske večeradlo bude na budúcu nedeľu pred sv. omšou o 9.30 vo Veselom.
Katolícka Komunita Emanuel pozýva rozvedených, ovdovených a single rodičov na Kurz AVE, ktorý
bude prebiehať počas troch víkendov v Kňazskom seminári v Nitre. Kurz je určený rodičom, ktorí žijú
sami,- pretože sa rozviedli, žijú odlúčene, nikdy sa nezosobášili, ovdoveli, zostal si sám, zostala si sama
s maloletými deťmi, Tvoj manžel, Tvoja manželka odišiel, odišla a vzal, vzala so sebou aj deti, nečakane
ťa opustil manžel, manželka, smrťou si stratil, stratila niekoho, koho si miloval, milovala ...
1. víkend – 1.-2. Február 2020
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.
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. Ak by
bol záujem, mohli by sme ísť aj autobusom. Záujemci sa prihláste prosím v sakristii.
Milodary: dve rodiny po 50, €, jedna 30,-€. Dnes (26. januára) bude zbierka na Katolícke školy. 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.

