FARSKÉ OZNAMY, 1. 3. – 8. 3. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Tento týždeň máme Prvý piatok v mesiaci Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Sú to dni
pokánia a pôstu. Záväzný je iba jeden deň. Budúca nedeľa je druhá pôstna
Začiatky a úmysly svätých omší:
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Ján a Mária LUKAČOVIČOVÁ, syn Milan a Jaroslav, starí rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 Za Božiu ochranu farnosti a za kňaza farnosti
Utorok: Veselé, 18:00 Za odvrátenie epidémie koronavírusu, za zastavenie jeho šírenia
Streda: Veselé, 18:00 + Ján BEDNÁR, jeho rodičia a súrodenci
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Júlia POLÁKOVÁ, 3. výročie
Piatok: Veselé, 18:00 Za členov a rodiny Božského Srdca Ježišovho
Sobota: Veselé, 7:30 Za členov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Peter BOKOR, 10. výročie
Veselé, 10:30 + Vladimír TRNÁK, 1. výročie
Pozývam Vás na Pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v piatky pred sv. omšou o 17:15 a v nedele
popoludní o 14:30. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami,
môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Takisto môže tieto odpustky získať veriaci, ktorý
sa v piatky pôstneho obdobia po sv. prijímaní pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu pre
obrazom Ukrižovaného Pána Ježiša.
Chorých a nevládnych vyspovedám v stredu a piatok, ako je zvykom. Ostatní sa môžete vyspovedať
pred sv. omšami, vo štvrtok a piatok už hodinu vopred, pri vyloženej Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
Aj tento rok môžete podporiť tradičnú Pôstnu krabičku pre Afriku. Pomôžme spolu chudobným
deťom v subsaharskej Afrike. Heslom sú slová: NA KAŽDOM DIEŤATI ZÁLEŽÍ. Krabičky si môžete zobrať
vzadu v kostole.
Katolícke hnutie žien organizuje 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
Riaditeľ internetového Rádia Mária, ktoré vysiela už viac ako v osemdesiatych krajinách - otec Martin
Jarábek nám pripomína možnosť zapojiť sa do modlitby pri živom vysielaní. Živá modlitba prináša
veľké požehnanie do rodín i farností, ktoré sa už pripojili. Takisto vzadu v kostole nájdete nové číslo
bezplatného dvojmesačníka, kde je aj program Rádia.
Milodary: dve rodiny 50,- €, jedna 20,- €, jedna 10,- €. Dnes po sv. omšiach je Jarná zbierka na
charitu. Za všetky Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

