FARSKÉ OZNAMY, 31. 5. – 7. 6. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: spom. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
Streda: spom. sv. Karola Lwangu a spoločníkov, ugandských mučeníkov
Štvrtok: sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
PIATOK – Prvý piatok v mesiaci, spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Budúca nedeľa je slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Rakovice 9:00 + Vít HOCHEL a manželka Anna
Veselé 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé 18:00 + manžel Rudolf ŠURINA a jeho rodičia
Utorok, Veselé 18:00 + Jolana a Štefan SULÁKOVÍ a ostatná zosnulá rodina
Streda, Veselé 18:00 + Jozefína a Anton HORINOVÍ a ostatná rodina
Štvrtok, Rakovice 18:00 + Peter MIKUŠ, 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, predtým Večeradlo
Nedeľa, Rakovice 9:00 + Michal a manželka Emerencia BAŽANIOVÁ, starí rodičia z oboch strán
a Serafína VESELSKÁ
Veselé 10:30 Za farníkov
Dnes popoludní o 15:00 hod. bude Ďakovná pobožnosť pri Mariánskom stĺpe v Rakoviciach na
čerešňovej ceste. Prosím, aby sme zachovali všetky hygienické predpisy a v prípade dažďa sa
pobožnosť presunie na neskoršiu nedeľu.
Vytvorte si doma oltárik Najsvätejšieho Srdca Ježišovho s ikonou a kvetmi a modlite sa v mesiaci jún
júnovú pobožnosť ako rodina doma. Ešte stále sa môžete prihlásiť na stránke Pápežských misijných
diel na tomto odkaze: http://misijnediela.sk/junova-poboznost-doma-jezis-ma-srdce-pre-nas-2/
Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci. Chorých vyspovedám ako obvykle – v Rakoviciach v stredu
a vo Veselom v piatok. Ostatní sa môžete vyspovedať každý deň pred svätou omšou. Vo štvrtok
a piatok spovedám už hodinu vopred, pričom bude vyložená Najsvätejšia sviatosť Oltárna. Pozývam
hlavne mladé rodiny, deti a mladých. Nezabudnime sa pri sv. omšiach ako aj pri sv. spovedi chrániť
pred koronavírusom. Pred sv. omšami sa budeme modliť júnové pobožnosti, v sobotu od 6:30
Mariánske večeradlo.
Obetovali na kostol: Dve Bohuznáme rodiny po 50,- €, Pri Zbierke na Katolícke masmédiá ste
obetovali spolu 502,- EUR. Pán Boh vám to odplať ...

