FARSKÉ OZNAMY, 22.11. – 29. 11. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Utorok: spom. sv. Ondreja Dung Laka, kňaza a spoločníkov, vietnamských mučeníkov
Streda: spom. sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Budúca nedeľa je prvá adventná, začiatok nového liturgického roka
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Ján SOJKA, jeho rodičia a ostatná rodina
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 17:00 + starí rodičia MARKOVIČOVÍ, ich deti a ostatní zosnulí z rodiny
Utorok, Veselé, 17:00 + Juraj FABIAN, 2. výročie a za jeho rodičov
Streda, Veselé, 17:00 + rodičia MARIENĆÍKOVÍ, KOVÁROVÍ a starí rodičia
Štvrtok: Rakovice, 17:00 + Za prehĺbenie viery, obrátenie a zdravie celej rodiny
Piatok, Veselé, 17:00 + manžel Imrich ŚINTÁL, 30. výročie, + sestry, bratia a rodičia z oboch strán
Sobota, Veselé, 7:30 + kňaz Viliam a jeho rodičia Štefan a Eleonóra
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Mária ŠINTÁLOVÁ a jej manžel Jozef
Veselé, 10:30 Za farníkov
Na základe nariadenia pápeža Pia XI. má sa dnes vo všetkých farských kostoloch konať zasvätenie ľudského
pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. U nás bude toto zasvätenie dnes popoludní o 14:00 vo Veselom.
Adventné vence vyzdobené žiakmi a ich mamami, požehnané kňazom, si budete môcť zakúpiť na budúcu
nedeľu po sv. omši v Rakoviciach pred kostolom. Adventné vence vám požehnám aj pri sv. omši vo Veselom.
Od pondelka 16. novembra platia nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Opäť je
obnovená možnosť tzv. šachovnicového sedenia, platí dišpenz od účasti na sv. omši pre chorých a nevládnych.
Otcovia biskupi vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu, každý piatok až do 18. decembra
2020. Pozývajú nás modliť sa „Modlitbu za Slovensko“.
Internetové vysielanie svätých omší z farského kostola môžete sledovať každú nedeľu o 10:30 a prikázané
sviatky. K dispozícii som aj pri vysluhovaní sv. spovede pred sv. omšami.
Obetovali na kostol: Dve rodiny po 100,- €, dve po 50,- €, jedna 40,- EUR. Na budúcu nedeľu sa bude konať
pravidelná jesenná Zbierka na charitu, ktorou pomáhame charitným centrám
arcidiecézy, ľuďom bez domova, matkám s deťmi, sociálne slabým rodinám
a ďalším projektom. Minulý rok sa takto vyzbieralo 50 000 €. Tento rok môžete
pomôcť aj inými spôsobmi, ostatné informácie sú na webe charity:
www.charitatt.sk Využiť môžete napríklad aj Darovaciu poukážku „Siete
pomoci“, alebo elektronickou platbou na účet:
Pripomínam možnosť zakúpenia si vzadu katolíckej tlače, ktorá je nielen
pokrmom pre dušu, ale zároveň podporujeme katolícke médiá. Okolo Vianoc je
ešte osem voľných miest na sv. omše vo Veselom, od budúcej nedele budem
zapisovať úmysly aj na nový kalendárny rok.

