FARSKÉ OZNAMY, 16. 8. – 23. 8. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Utorok: spom. sv. Heleny
Štvrtok: spom. sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Piatok: spom. sv. Pia X., pápeža
Sobota: spom. Panny Márie Kráľovnej
Budúca nedeľa je dvadsiata prvá v období cez rok, vo farskom kostole budú HODY k sv. apoštolovi
Bartolomejovi
Ako budú slúžené sväté omše
Nedeľa, Rakovice, 16:00 Poďakovanie za dožitých 25. rokov manželstva Jarmily a Jozefa
Veselé, 18:00 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 19:00 + rodičia Marcela a Peter SPÁLOVÍ a ostatná zomrelá rodina
Utorok, Veselé, 19:00 + starí rodičia Apolónia a Ignác ŠICHMÁKOVI,
ich syn Augustín a ostatná zomrelá rodina
Streda, Veselé, 19:00 Za Božiu pomoc a požehnanie pre Zdenku, Vierku a Pavla
Štvrtok: Rakovice, 19:00 Za živých a zomrelých členov Spolku sv. Vojtecha v Rakoviciach
Piatok, Veselé, 19:00 Za dar večného života pre syna Petra
Sobota, Veselé, 7:30 + František a Angela BEDNÁROVÁ, ich zosnulí súrodenci a + rodina VARGOVÁ
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Jozef ŠNAJDAR, + rodičia a za živých z rodiny
Veselé, 10:30 Za farníkov, HODOVÁ
Tento týždeň budem vo Veselom spovedať už pol hodinu pred sv. omšami, aby čím viacerí mohli
získať úplné odpustky v nedeľu a po nej v pondelok pri sv. omši vo Veselom. Predpísaný skutok na
získanie týchto odpustkov je sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a Verím
v Boha.
Prosil by som Vás z príležitosti farských hodov o upratanie kostola a prízemia fary. Pokiaľ by ste sa
zorganizovali, napr. v utorok k uprataniu fary a v stredu poupratovať kostol. V kostole bude okrem
iného, potrebné najmä omiesť pavučiny, prípadne aj umyť okná. V oba dni by sme sa stretli
dopoludnia od 9.00 hod.
Obetovali na kostol: V uplynulom týždni obetovala jedna rodina 50,- €, dve po 20,- €. Pán Boh vám to
stonásobne odplať.

