FARSKÉ OZNAMY, 24. 5. – 31. 5. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Utorok: spom. sv. Filipa Neriho, kňaza
Streda, piatok a sobota sú Letné kántrové dni, počas ktorých sa budeme postiť, pripravovať na Turíčnu
nedeľu a prosiť o nové duchovné povolania a svätosť kňazov. Záväzný je jeden z týchto dní. Aj keď nie
je prvý piatok, každý deň budem spovedať pred sv. omšami, aby ste čím viacerí mohli na svätodušnú
nedeľu prijať plnomocné odpustky.
Budúca nedeľa je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa končí 50-dňové Veľkonočné obdobie.
Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Rakovice 9:00 + rodičia Rudolf a Anna VIDOVÁ
Veselé 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé 18:00 + Vladimír a Gizela BELIANSKI a syn Milan
Utorok,
Veselé 18:00 + Karel MUSIL, + Vojtech a Helena HUĽVOVÍ a ostatní zosnulí z oboch strán
Streda,
Veselé 18:00 + Dušan BERNÁT, 21. výročie, + brat Viliam a starí rodičia z oboch strán
Štvrtok, Rakovice 18:00 + Blažena BEŇAČKOVÁ a vnuk Peter
Piatok,
Veselé 18:00 Za zdravie, Božiu pomoc a pokoj v rodine Filomény BODOROVEJ
Sobota, Veselé, 7:30 Za tých, ktorí sa modlili Deviatnik k Duchu Svätému, aj za ich rodiny
Nedeľa, Rakovice 9:00 + Vít HOCHEL a manželka Anna
Veselé 10:30 Za farníkov
Na budúcu nedeľu bude tradičná Ďakovná májová pobožnosť pri Mariánskom stĺpe v Rakoviciach na
čerešňovej ceste. Jej začiatok je 15:00 hodine. Prosím, aby sme zachovali všetky hygienické predpisy.
Vytvorte si doma oltárik Najsvätejšieho Srdca Ježišovho s ikonou a kvetmi a modlite sa v mesiaci jún
júnovú pobožnosť napríklad aj doma. Po zvážení (dodržujme obmedzenia bez strachu) môžete pozvať
aj svoju rodinu alebo známych. „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja
medzi nimi.“ (Mt 18,20). Do 24. mája (vrátane) sa môžete prihlásiť na stránke Pápežských misijných
diel na odkaze - http://misijnediela.sk/junova-poboznost-doma-jezis-ma-srdce-pre-nas-2/
Ďakujem rodičom, deťom a mladým, ktorí ste prejavili záujem o Náboženskú výchovu a aj na budúci
školský rok ste deti prihlásili na tento predmet a trpezlivo sa im venujete aj pri súčasnom dištančnom
vzdelávaní. Veľmi Vám ďakujem. Nech Vám to Pán Boh štedro odplatí.
Birmovka v Borovciach, ktorá mala byť na budúcu sobotu (30.5.), je preložená na jeseň.
Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi zriadila Infolinku pre seniorov. Na číslo 0948 192 091 môžete
volať každý pracovný deň od 12:00 – 17:00 hod. Môžete si tam zahlásiť aj úmysly sv. omší.
Obetovali na kostol: Jedna rodina 50,- €, jedna 20,- €. Dnes po sv. omši bude po sv. omšiach Zbierka
na Katolícke masmédiá. Takto môžeme podporiť TV LUX, Rádio Lumen, Katolícke noviny. Pán Boh
vám to odplať ...

