FARSKÉ OZNAMY, 2. 8. – 9. 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. Jána Mária Vianneyho, kňaza
Streda:
spom. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok: sviatok (neprikázaný) Premenenie Pána
Piatok:
PRVÝ PIATOK
Sobota: spom. sv. Dominika, kňaza
Budúca nedeľa je devätnásta v období cez rok

Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Helena Drobná
Veselé 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé 19:00 Za duše v očistci
Utorok, Veselé, 19:00 Za duše v očistci
Streda, Veselé, 19:00 Za duše v očistci
Štvrtok: Rakovice 19:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Máriu
Piatok, Veselé, 19:00 Za rodiny a ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
Sobota, Veselé, 7:30 + rodičia Jozef Ričovský, 5. výr., jeho manželka Cecília,
ich syn Jozef a starí rodičia z oboch strán
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + manžel Milan Babič, 1. výročie
Veselé 10:30 Za farníkov
Dnes je možné vo farských kostoloch po splnení ostatných podmienok (sv. spoveď, sv. Prijímanie,
modlitba na úmysel sv. Otca, Vyznanie viery) získať úplné odpustky, tzv. františkánske Porciunkuly.
(Prosím, aby ste zostali v kostole aj na krátku Prvonedeľnú Eucharistickú pobožnosť, ktorá bude hneď
po skončení oznamov.)
K prvému piatku budem spovedať ½ hod. pred sv. omšami, vo štvrtok a piatok už hodinu pred sv.
omšou, pri vyloženej Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej k poklone. Chorých vyspovedám ako obvykle,
v Rakoviciach v stredu a vo Veselom v piatok.
Povzbudzujem k účasti na sv. omšiach aj mladé rodiny s deťmi, pričom pripomínam, že mi nevadí, ak
deti pri sv. omši niekedy aj vyrušujú. Pripomínam prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom, že účasť na
nedeľnej sv. omši by mala byť samozrejmá (nie vynútená). Povzbudzujem tých, ktorí ste v živom
ruženci aj k účasti na Prvosobotných Mariánskych večeradlách, prípadne aj na modlitbe Posvätného
ruženca pred každou sv. omšou.
Obetovali na kostol: Na rekonštrukciu kostola obetovali v uplynulom týždni dve Bohuznáme rodiny
po 100,- , jedna 50,- €, jedna 20,- €. Pán Boh vám odplať všetky milodary.

