FARSKÉ OZNAMY, 18.10. – 25. 10. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Dnes slávime Misijnú nedeľu
Štvrtok: spom. sv. Jána Pavla II., pápeža
Budúca nedeľa je tridsiata v období cez rok
Ako budú slúžené sväté omše
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Jozef SABO, rodičia OPATOVÍ a Mária OPATOVÁ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + kmotra Terézia
Utorok, Veselé, 18:00 + Štefan a Rozália ŠEVEČKOVÍ
Streda, Veselé, 18:00 Za živých a zomrelých členov Ružencového bratstva vo Veselom
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Anna LUKÁČOVÁ
Piatok, Veselé, 18:00 + Ľudovít MONDOK a + Anna MUCHOVÁ, 1. výročie úmrtia
Sobota, Veselé, 7:30 Za farníkov, Deň narodenia p. biskupa Štefana Moysesa, (r. 1797)
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Anton VRCHKÝ, 25. výr. úmrtia, a jeho manželka Anna VRCHKÁ
Veselé, 10:30 + pán biskup Štefan MOYSES
Tí, ktorí ste sa dnes (18.10.) nemodlili od 10:00 sv. ruženec, pomodlite sa ho prosím spolu v rodinách.
Pozývam k modlitbe zvlášť deti a mladých, tak ako nám to pripomína aj pápež František.
Od štvrtka 15.10. 2020 sú sv. omše bez účasti veriacich, inak povedané - v interiéri kostola môže byť
spolu maximálne šesť osôb. Svätej omše sa tak môžu maximálne zúčastniť tí, ktorí majú daný úmysel
sv. omše. Sv. omše sa nesmú zúčastniť chorí na akékoľvek respiračné ochorenie!
Internetové vysielanie svätých omší bude v pracovné dni vo vyhlásenom čase a v nedeľu o 10:30
z farského kostola vo Veselom na vopred vyhlásené úmysly. Sv. omše nedeľné o 8:00 nebudú a o 9:00
v Rakoviciach bude sv. omša na priestranstve pred kostolom v rozostupoch veriacich min 2m od seba.
Po skončení sv. omše podám sv. prijímanie tým, ktorí ho nemohli prijímať počas sv. omše.
Obetovali na kostol: Ružencové bratstvo z Rakovíc 100,- €, jedna rodina 100,- €, dve po 50,- €.
Dnes je po sv. omšiach Zbierka na misie. Tí, ktorí môžete, poukážte svoje
finančné príspevky priamo na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000
0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju
adresu, alebo E-mail. Použiť môžete aj QR kód vpravo.
Na budúcu sobotu v noci sa mení čas – posunieme si hodinky o jednu hodinu
SPÄŤ, aby sme si mohli dlhšie pospať

...

