FARSKÉ OZNAMY, 9. 2. – 16. 2. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Pondelok: spom. sv. Školastiky, panny
Utorok: spom. Panny Márie Lurdskej, 28. Svetový deň chorých
Piatok: spom. sv. Cyrila a Metoda, patróni Európy
Budúca nedeľa je šiesta v období cez rok
Začiatky a úmysly svätých omší:
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Rudolf ADAMEC, zať Ján a syn Viliam
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
Utorok: Veselé, 17:00 + Angela BEDNÁROVÁ, Júlia POLÁKOVÁ, Rozália BERNÁTOVÁ, 3. výr. a Emília
MUNKOVÁ, 1. výročie
Streda: Veselé, 17:00 Poďakovanie za dožitých 90. r. Filomény, prosba o B. pomoc a ochranu P.M.
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Teofil a Helena
Piatok: Veselé, 18:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Sobota: sv. omša vo Veselom nebude
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Ján ŠUMSKÝ, 1. výr., jeho otec Pavol a brat Štefan
Veselé, 10:30 Za farníkov
Prvoprijímajúci s ich rodičmi budú mať sv. omšu v piatok 14. februára o 18:00 vo Veselom. Potom
bude katechéza na fare.
Zajtra sa začína jubilejný 10. ročník Národného týždňa manželstva. Je to iniciatíva otvorená pre
všetkých, ktorým na manželstve záleží. „NÁŠ PRÍBEH“ – je téma aktuálneho ročníka. Manželia našej
farnosti ste pozvaní na sv. omšu v utorok večer, po sv. omši bude Poklona pred Najsvätejšou
Sviatosťou do 18:15 za manželstvá a rodiny, potom ste pozvaní priateľské posedenie na fare.
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku pozýva snúbencov na Ohne stretnutia snúbencov, ktoré sa
uskutočnia cez víkend 14. – 16. 2. 2020 v Kláštore sestier Františkánok v Melčiciach - Lieskovom pri
Trenčíne. Táto „víkendovka“ nahrádza prípravu snúbencov vo farnosti, okrem úvodného stretnutia
s kňazom. Manželia sú pozvaní na Originálne manželské rekolekcie, ktoré sa uskutočnia na tom istom
mieste od 27. – 29. marca 2020. Na oba programy sa treba prihlásiť na 032 7710550 alebo email:
rodina@mistina.eu
V pondelok 10. februára sa začínajú vo farnosti sv. Cyril a Metod v Piešťanoch katechézy
Neokatechumenátnej cesty. Pozvaní sú dospelí i mladí, ktorí hľadajú odpovede na ťažkosti, chcú nájsť
silu a radosť z Boha, obnoviť alebo prehĺbiť vieru, alebo hľadajú spoločenstvo. Katechézy budú bývať v
pondelok a vo štvrtok v Pastoračnom centre - dolná miestnosť vedľa kostola, po večernej sv. omši o
19.00 hod.
Ôsmy Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov, sa uskutoční v sobotu 15.
februára 2020 v Mestskej hale na Klokočine v Nitre.
Milodary: dve rodiny po 100,- € tri po 50,- €, štyri po 20,- €. Za všetky milodary úprimné Pán Boh
zaplať.
Stále si môžete zapisovať úmysly sv. omší. Voľné sú miesta od polovice februára (17. – 18. 2.)

