FARSKÉ OZNAMY, 27. 12. – 3. 1. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov
Štvrtok: spom. sv. Silvestra I., pápeža, koniec občianskeho roka
Piatok: slávnosť Panny Márie BOHORODIČKY, Nový rok, záver Vianočnej oktávy
Sobota: spom. sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Budúca nedeľa je Druhá nedeľa po Narodení Pána
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Veselé, 7:30 Za všetkých dobrodincov farnosti
Rakovice, 9:00 + Anna HAZUCHOVÁ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 17:00 + Ján ŠOKA a starí rodičia Izidor a Anna a Ignác a Juliána
Utorok, Veselé, 17:00 + manžel Herman BODOR a + súrodenci Jozef a Ján
Streda, Veselé, 17:00 + Antónia, 1. výročie a ostatní zomrelí z rodiny
Štvrtok: Rakovice, 17:00 + Angela STREČANSKÁ, + rodičia a súrodenci – ďakovná pobožnosť
Veselé, 18:00 Za Ctiteľov Božského Srdca Ježišovho – ďakovná pobožnosť
Piatok, Veselé, 7:30 Za Božiu múdrosť a dary Ducha Svätého pre našich verejných činiteľov
Rakovice, 9:00 Za zdravie, B. pomoc a ochranu P. Márie pre kňazov Petra, Karola a Jaroslava
Veselé, 10:30 Za farníkov
Sobota, Veselé, 7:30 Za ctiteľov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa, Veselé, 7:30 Za zastavenie pandémie koronavírusu
Rakovice, 9:00 Prosba o zdravie a Božie požehnanie, dar živej viery pre celú rodinu
Veselé, 10:30 Za farníkov
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. Preto je cez najväčšie sviatky
a nedele pridaná ešte jedna sv. omša vo Veselom o 7:30. Nevieme, dokedy nám Pán Boh dopraje
tento zázrak, že môžeme prichádzať do našich kostolov, buďme však čo najviac zodpovední za seba a
druhých. Modlime sa prosím za pokoj vo svete a zastavenie pandémie.
Sväté omše na Silvestra, Nový rok a v nedeľu budú prenášané z farského kostola „naživo“ cez internet.
Spovedám pol hodinu pred sv. omšami.
Ďakujem všetkým vám, ktorí ste vyčistili i krásne vyzdobili naše kostoly, ako aj koledníkom Dobrej
noviny za ich ochotu a pekný program.
Na Dobrú novinu môžete ešte stále prispieť milodarom do pokladničky v kostole, alebo bankovým
prevodom, prípadne cez QR kód.
Obetovali na kostol: Pri Vianočných trhoch vo Veselom ste obetovali na kostolné potreby 415,- €,
príspevok na kostol v Rakoviciach z predaja Vianočných šálok bol 80,- €, jedna rodina obetovala 100,€, dve po 50,-€, jedna 20,-€. Bohu vďaka. Dnes bola za všetkých dobrodincov obetovaná sv. omša
o 7:30.

