FARSKÉ OZNAMY, 6. 12. – 13. 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. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie
Štvrtok: spom. Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej
Zimné kántrové dni sú v stredu, piatok, sobotu – sú to dni pokánia a prípravy na sv. spoveď
Budúca nedeľa je tretia adventná, nedeľa Gaudete
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Ján a Malvína LUHOVÍ, Anna a Hedviga KOVÁROVÉ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 17:00 + Darina KARABOVÁ, rod. Koprnová, 1. výročie
Utorok, Rakovice, 6:00 Za farníkov
Veselé, 18:00 + Jozefa KOLAROVIČOVÁ, 5. výročie a jej manžel Karol
Streda, Veselé, 6:00 Na úmysel p. arcibiskupa
Veselé, 17:00 + Jozef a Jolana a ich + dcéra Mária
Štvrtok: Rakovice, 6:00 + Magdaléna BEŇAČKOVÁ, pri nedožitých 95. r. života
Piatok, Veselé, 18:00 Poďakovanie za dar života Šimonka a prosba o Božiu pomoc
a požehnanie celej rodiny
Sobota, Veselé, 6:00 + Jolana NOVICKÁ a jej syn Stanislav
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Rudolf STREČANSKÝ, jeho manželka Marta a rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
V utorok, stredu, štvrtok a sobotu budú Rorátne sväté omše o 6:00. Srdečne pozývam všetkých, aj deti
aj mladých. Ak ponúkneme Pánu Bohu aspoň malú obetu, on nás za to veľkoryso odmení.
Nezabudnite si zo sebou priniesť kahanček, alebo nekvápajúcu sviecu.
Pripomínam, že vzhľadom k epidemiologickej situácii, hromadné vianočné sv. spovede nebudú, preto
prosím prichádzajte na svätú spoveď pred sv. omšami počas celého Adventu, nemusí to byť až tesne
pred Vianocami.
Na budúcu nedeľu (tretia adventná) budú po sv. omši Vianočné trhy v Rakoviciach i vo Veselom.
Prispieť môžete aj vy, len ponúkané veci musia byť zabalené. V Rakoviciach takto podporíte Základnú
školu a tu vo Veselom investície okolo farského kostola.
Mladým, zvlášť od ôsmej triedy vyššie (ktorí sa už onedlho začnú pripravovať na birmovku)
pripomínam slovenské evanjelizačné podujatie GODZONE TOUR 2020, ktoré sa tento rok uskutoční
online, v piatok a sobotu 11. a 12. 12. 2020 od 20:00, prostredníctvom streamu, na ktorý sa treba
vopred prihlásiť, tu ponúkam odkaz: https://tour.godzone.sk/2020/
Obetovali na kostol: dve rodiny po 100,-€, štyri po 50,-€, šesť po 20,-€ a päť po 10,- €. Pri Zbierke na
charitu ste obetovali spolu 556,- €. 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 zapisujem úmysly sv. omší na nový kalendárny rok. Tento rok je už plný ...

