FARSKÉ OZNAMY, 30. 8. – 6. 9. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Dnes je deň Konsekrácie farského kostola (1925), možnosť získania úplných odpustkov
Utorok: SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA OCHRANU STVORENSTVA
Štvrtok: spom. sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, Modlitby za duchovné povolania
Piatok: PRVÝ PIATOK V MESIACI, sv. omša k úcte Božského Srdca Ježišovho
Sobota: Votívna sv. omša o Preblahoslavenej Panne Márii
Budúca nedeľa je dvadsiata tretia v období cez rok
Ako budú slúžené sväté omše
Nedeľa, Rakovice, 9:00 Poďakovanie za dar života
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 19:00 Za zomrelých z rodiny Trenčanovej, Kuljačkovej, Duvačovej a Kultánovej
Utorok, Veselé, 19:00 Za uzdravenie vzťahov v manželstve Minarikových
Streda, Veselé, 19:00 + rodičia Dendisoví, Pacoňoví a krstný Milan
Štvrtok: Rakovice, 19:00 + starí rodičia Holecoví a Krivosudskí
Piatok, Veselé, 18:00 Za ctiteľov a rodiny Božského Srdca Ježišovho
Sobota, Veselé, 7:30 Za ctiteľov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Michal a Emerencia Bažanioví, syn Miroslav a zať Peter
Veselé, 10:30 Za farníkov
ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV prvoprijímajúcich detí bude v stredu po sv. omši o 19:40 na fare.
SV. OMŠA pre Prvoprijímajúcich bude v piatok o 18:00 vo Veselom. Potom bude stretnutie na fare.
Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci. Chorých spovedám v Rakoviciach v stredu a vo Veselom
v piatok. Ostatní sa môžete vyspovedať ½ hod. pred sv. omšami, vo štvrtok a piatok už hodinu pred sv.
omšou pri vyloženej Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Pripomínam možnosť sv. spovede zvlášť deťom
a študentom, z príležitosti začiatku nového školského roka.
MARIÁNSKE VEČERADLO bude vo Veselom v sobotu ráno od 6:30 a v Rakoviciach o 18:00 hod.
Sv. omša s prosbou o dary Ducha Svätého, ako aj o Božie požehnanie v novom školskom roku, tzv. Veni
Sancte bude na budúcu nedeľu pri sv. omši vo Veselom o 10:30.
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 učiteľky a katechétky Anky Blahovcovej.
Obetovali na kostol: Jedna rodina 100,- €, dve po 50,- jedna 20,- €. Pán Boh vám to odplať.
Pripomínam, že o dva týždne v nedeľu 13. 9., deň pred sviatkom Povýšenia svätého kríža bude pri sv.
omšiach Zbierka pre kresťanov vo Svätej zemi, ktorá sa koná po celom svete.

