FARSKÉ OZNAMY, 14. 6. – 21. 6. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Piatok: sviatok (prísvetie) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sobota: spom. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Budúca nedeľa je dvanásta v období cez rok
Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Veselé 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé 18:00 Poďakovanie za dožitých 93. r. života Heleny, prosba o Božiu pomoc a zdravie
Utorok, Veselé 18:00 + Vít LUČANSKÝ, jeho manželka Pavlína, syn Otto a zať Ivan
Streda, Veselé 18:00 + Mária STRECKÁ, 8. výr., Emil, jej manžel 30. výr., starí rodičia STRECKÍ,
MUCHOVÍ a ich zomrelé deti
Štvrtok, Rakovice 18:00 + Karol BERNÁT - svätá omša bude z piatkovej slávnosti Božského Srdca
Piatok, Veselé 18:00 + Ľudmila VALÁŠKOVÁ
Sobota, Veselé, 7:30 + rodičia, starí rodičia z oboch strán a krstní rodičia
Nedeľa, Rakovice 9:00 + manžel Jozef ZELEZNÍK, jeho rodičia Jozef a Hedviga a ich zomrelé deti
Veselé 10:30 Za farníkov
Liturgický sprievod Božieho Tela, ľudovo nazývaný Oltáriky sa uskutoční teraz po sv. omši po obci
Veselé. Pozývam všetkých a ďakujem všetkým, ktorí ste pripravili okolie kostola a oltáriky po obci.
Ďakujem aj dychovej hudbe Veselanka za hudobné sprevádzanie.
Ďakovná pobožnosť pri Mariánskom stĺpe v Rakoviciach na čerešňovej ceste bude dnes o 15:00.
Ďakujem deťom a mladým, ktorí si robíte úlohy z náboženstva.
Tento piatok máme neprikázaný sviatok – slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Je to aj Svetový
deň modlitieb za posväcovanie kňazov. Veriaci, ktorí sa zúčastnia svätej omše a potom aj na
eucharistickej adorácii, pri ktorej sa pomodlíme modlitbu Najmilší Ježišu, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky. Preto v piatok budem spovedať už od 17:00 hod.
Tí, ktorí máte záujem o knihu o pánovi farárovi Štefanovi Polákovi, oznamujem, že borovský pán farár
dal urobiť dotlač tejto knihy a tak si ju môžete zakúpiť po sv. omšiach v sakristii. Jeden výtlačok stojí
10,- EUR.
Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi nás naliehavo prosí o finančnú pomoc pre kresťanov
Subsaharskej Afriky, kde v uplynulom roku pol milióna ľudí muselo utiecť z domova a za minulý rok
bolo zabitých v ozbrojených konfliktoch 2000 kresťanov. Pre pomoc navštívte ich webstránku
www.acn-slovensko.org alebo pomôžte prevodom na účet: SK09 0900 0000 0051 2133 9396
Obetovali na kostol: Jedna Bohuznáma rodina 200,- €, tri rodiny po 100,- EUR dve rodiny po 50,- €,
jedna 40,- a jedna 20,- €. Pán Boh vám to odplať ...

