FARSKÉ OZNAMY, 23. 8. – 30. 8. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: sviatok patróna farského chrámu sv. Bartolomeja, apoštola
Štvrtok: spom. sv. Moniky, matky sv. Augustína
Piatok: spom. sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota: spom. Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
Budúca nedeľa je dvadsiata druhá v období cez rok, deň Konsekrácie farského kostola (1925)
Ako budú slúžené sväté omše
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Jozef ŠNAJDAR, + rodičia a za živých z rodiny
Veselé, 10:30 Za farníkov, hodová
Pondelok, Veselé, 18:00 Za farníkov
Utorok, Veselé, 19:00 + Štefánia a Jozef DURAČKOVÍ a ich syn Jozef
Streda, Veselé, 19:00 + Štefánia a Imrich KUKUČOVÍ, krstní rodičia TREBATICKÍ,
ich syn Peter a ostatná zosnulá rodina
Štvrtok: Rakovice, 19:00 + Jozef ŠINTÁL, rodičia z oboch strán, zať Igor, švagor Rudolf a Michal
Piatok, Veselé, 19:00 + Štefánia BACHRATÁ, jej manžel Michal a rodičia z oboch strán
Sobota, Veselé, 7:30 Za fundátorov farského kostola (4)
Nedeľa, Rakovice, 9:00 Poďakovanie za dar života
Veselé, 10:30 Za farníkov
(Veselé – Po skončení sv. omše budú Litánie pod vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou. Kto môže,
zostaňte sa pomodliť.)
Tento týždeň budem vo Veselom spovedať, aby čím viacerí mohli získať úplné odpustky na budúcu
nedeľu 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.
Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli poupratovať kostol a faru. Ďakujem všetkým, ktorí ste vyzdobili
a pripravili kostol na dnešnú slávnosť, ako aj tým, ktorí ste pri dnešnej slávnosti posluhovali.
Vzadu sú dve hodnotné knihy, každá v cene 10,- €/1 kus - prvá je predovšetkým pre mladé rodiny
s deťmi vo veku 4 – 10 rokov pod názvom Krotitelia displejov, týkajúca sa správnej výchovy detí
v digitálnom prostredí a druhá pod názvom V rukách hrnčiara o komunistami zavraždenom kňazovi
Štefanovi Polákovi, farárovi v Borovciach od pani Anky Blahovcovej.
Obetovali na kostol: V uplynulom týždni obetovali dve rodiny po 100,- €, tri po 50,- dve po 20,- €. Pán
Boh vám to stonásobne odplať.

