FARSKÉ OZNAMY, 28. 6. – 5. 7. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok:
slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
Utorok: spom. Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme
Štvrtok:
sviatok Návšteva Panny Márie
Piatok: sviatok sv. Tomáša, apoštola, PRVÝ PIATOK v mesiaci, deň konsekrácie Rakovického kostola
Budúca nedeľa je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, HODY v Rakoviciach
Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Rakovice 9:00 + Jaroslav URBANOVSKÝ, 1. výročie
Veselé 10:30 Za farníkov
Pondelok, Rakovice 17:00 + pán biskup Peter DUBOVSKÝ, pri nedožitých 99. rokov života
Veselé 18:00 Za farníkov
Utorok, Rakovice 8:45 Poďakovanie za skončený školský rok 2019/2020
Veselé 18:00 + Imrich BERNÁT a rodičia z oboch strán
Streda, Veselé 18:00 + Viliam MIŠÁK, jeho + brat Peter a ich zosnulí rodičia
Štvrtok, Rakovice 18:00 + Rudolf STRECKÝ a rodičia z oboch strán
Piatok, Veselé 18:00 Za členov a rodiny Ctiteľov Božského Srdca Pána Ježiša
Sobota, Veselé, 7:30 Za členov a rodiny Ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa, Veselé 8:00 + pán biskup Štefan MOYSES, (151 rokov od jeho smrti)
Rakovice 10:00 Za farníkov
Pozývam deti a rodičov na ukončenie školského roka, ktoré bude v utorok o 8:45 v kostole
v Rakoviciach. Sladká odmena je pripravená tým, ktorí sa zapájali do posielania domácich úloh
z Náboženstva počas internetového vyučovania.
Tento týždeň je aj Prvý piatok. Chorých vyspovedám v Rakoviciach v stredu a vo Veselom v piatok tak,
ako je zvykom. Ostatní sa môžu vyspovedať pred sv. omšami, vo štvrtok a piatok, kedy bude vyložená
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, už od 17:00 do 18:45 hod. Zvlášť pozývam deti a mladých, aby ste mohli
prázdniny prežiť spolu s Pánom Ježišom a pod ochranou Nebeskej Matky Panny Márie.
Kto sa v deň konsekrácie (3. júl) pomodlí v kostole v Rakoviciach, môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky. Tieto môže získať aj v deň oslavy titulu kostola, teda v nedeľu 5. júla pri sv. omši.
Keďže tento rok je pandémia koronavírusu a sv. omše sú v oboch kostoloch, procesia z Veselého
nebude.
Katolícke noviny aj tento rok poriadajú Letnú čitateľskú súťaž pre rodiny, počnúc týmto číslom (26), až
po týždeň 34, respektíve 35. Výhercovia budú odmenení hodnotnými cenami.
Obetovali na kostol: dve Bohuznáme rodiny po 100,- EUR dve rodiny po 50,- €, jedna 40,- €, jedna
20,- €. Dnes po sv. omšiach je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Obulus sv. Petra) Pán Boh
vám odplať všetky milodary.

