FARSKÉ OZNAMY, 13. 12. – 20. 12. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: spom. sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je štvrtá adventná
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Rudolf STREČANSKÝ, jeho manželka Marta a rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 17:00 + Oto LUČANSKÝ, 28. výročie, + rodičia Vít a Paulína LUČANSKÍ a švagor Ivan
Utorok, Veselé, 6:00 Na úmysel pána arcibiskupa
Veselé, 14:00 (pohrebná) + Mária ŠINTÁLOVÁ (88.r.)
Veselé, 17:00 Poďakovanie za dožitých 70. r. života, prosba o B. pomoc a ochranu P. Márie
Streda, Veselé, 6:00 Na úmysel pána arcibiskupa
Veselé, 17:00 + svokrovia Lukáš a Angela TALAJKOVÍ, + synovia Ivan a Peter
Štvrtok: Rakovice, 17:00 + Miroslav Bažáni
Piatok, Veselé, 18:00 + rodičia CHOVANCOVÍ a starí rodičia z oboch strán
Sobota, Veselé, 7:30 Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Nedeľa, Veselé, 10:30 Za farníkov
Rakovice, 17:00 + Štefan HEVIER a rodičia
Dnes sú po sv. omši Vianočné trhy v Rakoviciach i vo Veselom. V Rakoviciach takto podporíte
Základnú školu a vo Veselom investície okolo farského kostola. Na budúcu nedeľu si budete môcť
v Rakoviciach po sv. omši zakúpiť „Rakovické Vianočné šálky“.
V utorok a stredu budú aj Rorátne sväté omše, na ktoré srdečne pozývam všetkých, aj deti aj mladých.
Pripomínam, že vzhľadom k vážnej epidemiologickej situácii, budem spovedať už dnes (13. 12. 2020)
v Rakoviciach od 13:30 – 15:00 a vo Veselom od 15:00 – 16:30, prípadne aj dlhšie, podľa záujmu.
Každú pol hodinu Vám podám sväté Prijímanie. Nevieme, či znova nepríde k uzavretiu kostolov, alebo
k výraznému obmedzeniu účasti veriacich, preto prosím, využite túto možnosť a nenechávajte si ju na
poslednú chvíľu pred Vianocami. Budem spovedať aj pred sv. omšami, v Rakoviciach aj tento štvrtok
od 16:00 – 16:45 hod., vo Veselom v piatok od 17:00 – 18:00, pokiaľ to situácia dovolí.
Rodičov školopovinných detí veľmi prosím, aby ste im kontrolovali aj úlohy z náboženstva, prípadne
im boli pri novom učive nápomocní. Ďakujem Vám za Vašu pomoc.
Prosím, aby ste sa nezabudli zapísať na koledovanie Dobrej noviny, ktoré bude prebiehať na sviatok
sv. Štefana. Na túto službu je ochotných veľký počet detí, svojím prihlásením tak môžete nielen
podporiť deti v Afrike, ale aj povzbudiť k angažovanej aktivite aj deti z našej farnosti.
Obetovali na kostol: jedna rodina 100,-€, jedna 50,-€, jedna 30,- € dve po 20,-€. Pán Boh Vám odplať
všetky milodary.
Vzadu si môžete za 2 € zakúpiť katolícky Nástenný misijný kalendár a tak podporiť misie v rôznych
krajinách. Po sv. omšiach už zapisujem úmysly sv. omší na nový kalendárny rok.

