FARSKÉ OZNAMY, 20. 12. – 27. 12. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Štvrtok: Štedrý deň, večer sa začína Vianočné obdobie vigíliou, štedrou večerou a sv. omšou „v noci“
Piatok: slávnosť NARODENIE PÁNA JEŽIŠA, prikázaný sviatok, prvý deň Vianočnej oktávy
Sobota: sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
Budúca nedeľa je Nedeľa Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa, obnovenie manželských sľubov
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Veselé, 7:30 Na úmysel pána arcibiskupa
Veselé, 10:30 Za farníkov
Rakovice, 17:00 + Štefan HEVIER a rodičia
Pondelok, Veselé, 17:00 Zosnulí z rodiny Paukovej
Utorok, Veselé, 17:00 + manžel Anton RIČOVSKÝ, 3. výr., + rodičia Ričovskí, Vojtekoví a ostatná rodina
Streda, Veselé, 17:00 + rodičia Bartolomej a Armela STRECKÍ
Štvrtok: Veselé, 7:30 Za zdravie, Božiu pomoc a pokoj Filomény
Rakovice, 20:00 + Karol ŠEVEČKA, syn Miroslav a Evka
Veselé, 22:00 Za Božie požehnanie pokoj a zdravie v rodine
Piatok, Veselé, 7:30 Na úmysel pána arcibiskupa
Rakovice, 9:00 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Veselé, 10:30 Za farníkov
Sobota, Rakovice, 9:00 Za živých a zomrelých Štefanov vo farnosti
Veselé, 10:30 + rodičia Štefan a Štefánia BOKOROVÍ, jeho 2. manželka Sidónia a syn Vladimír
Nedeľa, Veselé, 7:30 Za všetkých dobrodincov farnosti, zvlášť ktorí obetovali v tomto roku
Rakovice, 9:00 + Anna HAZUCHOVÁ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Dnes (20. 12. 2020) si môžete v Rakoviciach po sv. omši zakúpiť „Rakovické Vianočné šálky“.
Pripomínam, že vzhľadom k vážnej epidemiologickej situácii, v kostoloch sedíme tak, že jedna lavica
pred nami je vždy voľná a sediaci máme vedľa seba voľné miesto (pokiaľ nie sme rodinní príslušníci).
Preto je cez najväčšie sviatky a nedele pridaná ešte jedna sv. omša vo Veselom o 7:30. Sväté omše –
„polnočná“ z Veselého, o 10:30 na Božie narodenie, na sv. Štefana a v nedeľu budú prenášané
„naživo“ cez internet. Modlime sa prosím za pokoj vo svete a zastavenie pandémie.
Spovedať budem ešte v pondelok až stredu hodinu pred sv. omšami. Pozývam aj deti a mladých.
Betlehemské svetlo si môžete prísť zapáliť v stredu ráno vo Veselom o 7:30 a v Rakoviciach o 7:35.
Betlehemy a jasličky vám požehnám na Štedrý deň (štvrtok) ráno o 7:30 vo Veselom.
Stále sa môžete zapísať na koledovanie Dobrej noviny, ktoré bude prebiehať
v sobotu na sviatok sv. Štefana, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí.
Koledníci prídu pred Váš dom, prinesú vám požehnanie a vy môžete
obdarovať deti v Afrike. Prispieť môžete aj prevodom, alebo cez QR kód:
Obetovali na kostol: dve rodiny po 100,-€, tri po 50,-€, jedna 20,-€. Vďaka ...

