FARSKÉ OZNAMY, 9. 8. – 16. 8. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Utorok: spom. sv. Kláry, panny
Piatok:
spom. sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Sobota: prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie
Budúca nedeľa je dvadsiata v období cez rok

Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Helena Drobná
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 19:00 + Emília HORINOVÁ, pri nedožitých 85. rokoch života
Utorok, Veselé, 19:00 + Izidor KOSO, manželka Žofia, syn Dušan a rodičia z oboch strán
Streda, Veselé, 19:00 + Jozef a Anna AMBERSKÍ, ich dcéra Jana a rodičia z oboch strán
Štvrtok: Rakovice, 7:30 Za uzdravenie
Piatok, Svätá omša nebude
Sobota, Veselé, 10:30 Za farníkov (Borovský pán farár)
Nedeľa, Rakovice, 16:00 Poďakovanie za dožitých 25. r. manželstva Jarmily a Jozefa
Veselé, 18:00 Za farníkov
Asi už viete, že zomrel pán Bohumil BREZINA. Pohrebná sv. omša bude vo farskom kostole vo Veselom
v utorok (11. 8.) o 12:00 hod. Po jej skončení, približne o 13:00 bude Rozlúčka na cintoríne.
Od 14. augusta si budete môcť v sieti DAB + vysielačov naladiť aj modlitbové katolícke RÁDIO MÁRIA.
Do modlitieb „online“ sa môže telefonicky zapojiť každý. Je to interaktívne rádio - okamžitá modlitba
na naliehavé úmysly ... Slávnostné spustenie vysielania bude 14.augusta počas vigílie Nanebovzatia
Panny Márie o 17:00 h. naživo z Kaplnky Matky vteleného Slova, ktorú bude celebrovať Mons. Jozef
Haľko, pomocný bratislavský biskup.
FATIMA je strhujúca historická dráma, nové filmové spracovanie (2020) nakrútené podľa skutočných
udalostí. Odhaľuje príbeh detí, ktoré sa stali svedkami zázraku. Desaťročná pastierka Lucia spolu so
sesternicou a bratrancom ohlásia, že sa im v portugalskej Fatime zjavila Panna Mária. Inšpirujú tisíce
veriacich, no musia tiež bojovať s nedôverou skeptikov. Fatimské zjavenie navždy zmení ich životy... Od
13. augusta si budete môcť tento film pozrieť vo formáte 2D v Trnavskej City Aréne, alebo MAX-e
od 18:00, v sobotu a nedeľu aj v Kine Fontána Piešťany od 17:30 a 20:00 h. Film je vhodný od 12 rokov.
Vzadu na stolíku si môžete zobrať Rozpis čítania Lektorov pri sv. omšiach na druhý polrok. Tento je aj
na webovej stránke farnosti.
Obetovali na kostol: V uplynulom týždni jedna rodina 150,- €, jedna 100,- €, dve po 50,- €, jedna 30,€, päť po 20,- € a tri po 10,- €. Pán Boh vám to stonásobne odplať.

