FARSKÉ OZNAMY, 6.9. – 13. 9. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: spom. sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov
Utorok: sviatok (neprikázaný) Narodenie Panny Márie
Sobota: spom. Najsvätejšieho Mena Panny Márie, slávnosť Prvého Svätého Prijímania
Budúca nedeľa je dvadsiata štvrtá v období cez rok
Ako budú slúžené sväté omše
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Michal a Emerencia BAŽANIOVÁ, syn Miroslav a zať Peter
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + rodičia Florián a Rozália BERNÁT, brat Augustín, + rodičia Bernátoví a Luhoví
Utorok, Veselé, 18:00 + Mária MACOVÁ, 10. výročie, manžel Rafael, syn Miroslav a zať Jozef
Streda, Veselé, 18:00 Za uzdravenie Andreja
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Jozef TRESKOŇ a jeho rodičia
Piatok, Veselé, 18:00 + Slávka SOPINSKÁ, 1. výr. a + Štefan SOPINSKÝ
Sobota, Veselé, 10:00 Za Prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + rodičia URAMOVÍ, ich + syn, rodičia ZBYVATELOVÍ a starí rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Od tejto nedele sa modlíme Deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii. Keďže pre objektívne príčiny
nebudeme k nej tento rok osobne putovať, príďte sa aspoň pomodliť do našich kostolov a vyprosiť si
hojné ovocie milostí pre seba i rodiny.
V sobotu 12. septembra o 10:00 hod. oslávime v našej farnosti Slávnosť Prvého sv. Prijímania, kedy
štrnásť detí prvýkrát prijme Pána Ježiša v Eucharistii. Je to slávnosť celej farnosti, pozvaní ste všetci
a predovšetkým rodiny prvoprijímajúcich, preto prostredné rady budú rezervované iba pre rodiny detí.
Ostatní sa môžu zhromaždiť buď v bočných lodiach kostola, alebo sledovať slávnosť prostredníctvom
internetu v priamom prenose.
Tí, ktorí sa chcú pred slávnosťou vyspovedať, budem k dispozícii v pondelok až štvrtok ½ hod. pred sv.
omšou. Deti budú mať spoveď v piatok od 16:00 – 17:30, potom budú mať Adoráciu a Svätú omšu. Po
nej bude „generálka“ pred slávnosťou.
Obetovali na kostol: Dve rodiny po 100,- €, dve po 50,- jedna 60,- šesť po 20,- €. Pán Boh vám odplať.
Pripomínam, že na budúcu nedeľu 13. 9. bude pri sv. omšiach Zbierka pre kresťanov vo Svätej zemi,
ktorá sa koná po celom svete. Prosím o mimoriadnu štedrosť, pretože veľká časť zbierky pôjde na
obnovu ťažko skúšanej krajiny Libanon.
(Deti si môžu po skončení sv. omše z košíka vybrať dve školské pomôcky: zošit a gumu. Zošit nám
pripomenie nové vedomosti a guma je dobrá nielen na opravenie úloh, ale nám tiež pripomína
„opravu“ kamarátstiev a atmosféry v škole, ktorá je v tejto pohnutej dobe niekedy dosť napätá.)

