FARSKÉ OZNAMY, 29.11. – 6. 12. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: sviatok sv. Ondreja, apoštola
Štvrtok: spom. sv. Františka Xaverského, kňaza
Piatok: spom. sv. Barbory, panny a mučenice, Prvý piatok v mesiaci
Budúca nedeľa je druhá adventná
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Mária ŠINTÁLOVÁ a jej manžel Jozef
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 17:00 + manžel Ladislav KOLLÁR, pri 78. výročí nedožitých narodenín
Utorok, Veselé, 6:00 Na úmysel p. arcibiskupa
Veselé, 17:00 + Anna ŠOKOVÁ, 25. výročie
Streda, Veselé, 6:00 + kňaz Róbert GOMBÍK
Veselé, 17:00 + Vincent BÍŇOVSKÝ a jeho rodičia
Štvrtok: Rakovice, 6:00 Prosba o požehnanie a zdravie pre rodiny BEDNÁROVÝCH a NEUPAEROVÝCH
Piatok, Veselé, 18:00 Za ctiteľov a rodiny Božského Srdca Ježišovho
Sobota, Veselé, 6:00 Za ctiteľov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Ján a Malvína LUHOVÍ, Anna a Hedviga KOVÁROVÉ
Veselé, 10:30 Za farníkov
(RAKOVICE - Adventné vence požehnané kňazom, si môžete zakúpiť po sv. omši pred kostolom. )
Advent je obdobie, kedy sa pripravujeme sa na príchod Krista na Vianoce a chválime Boha, ktorý tak
miloval svet, že nám poslal svojho Syna ako Spasiteľa. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj
hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach, najmä prijímaním Svätého
prijímania. Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj príde, aby nás pri svojom druhom príchode
vzal k sebe do večnej slávy. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu.
V utorok, stredu, štvrtok a sobotu budú Rorátne sväté omše o 6:00.
Aj v tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať ½ hod. pred sv. omšami. V piatok už od 16:30,
pričom bude k poklone vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Pripomínam, že vzhľadom k aktuálnej
epidemiologickej situácii, Vianočné sv. spovede pravdepodobne nebudú, preto môžete prísť na sv.
spoveď hocikedy, nemusí to byť až tesne pred Vianocami. Chorých vyspovedám ako obvykle.
Obetovali na kostol: jedna rodina 100,-€, štyri po 50,-€, jedna 30,-€. Dnes je po sv. omšiach jesenná
Zbierka na charitu. Tento projekt môžeme podporiť aj inak, ostatné je na webovej stránke
www.charitatt.sk
Vzadu si môžete za 2 € zakúpiť katolícky Nástenný misijný kalendár od otcov Verbistov a tak podporiť
misie v rôznych krajinách. Po sv. omši začnem zapisovať úmysly sv. omší na nový kalendárny rok.
Ďakujem ženám, ktoré ste s veľkým záujmom a obetou prišli poupratovať priestory fary. Prosím, aby
ste sa čím viacerí prihlásili aj k upratovaniu našich kostolov, hoci je to jedna z tisíc činností, ktoré si tí
druhí zvyčajne nevšimnú a nedocenia ... Pán Boh to však vidí a určite aj odmení. Bohu vďaka.

