FARSKÉ OZNAMY, 10. 1. – 17. 1. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Dnešnou slávnosťou sa končí Vianočné obdobie a začína obdobie cez rok.
Budúca nedeľa je druhá v období cez rok
Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Anna JANÁKOVÁ, manžel Emil a rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 17:00 + rodičia DANIHELOVÍ, KUBIČINOVÍ a HORINOVÍ
Utorok, Veselé, 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre novonarodené dieťa a jeho rodinu
Streda, Veselé, 17:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov života
Štvrtok: Veselé, 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Vojtecha
Piatok, Veselé, 18:00 + manžel Karol KOVÁČ a ostatní zomrelí z rodiny
Sobota, Veselé, 7:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Jaroslava a Dušana
Nedeľa, Veselé, 9:00 Poďakovanie za dožitých 76 r. života prosba o zdravie
a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Veselé, 10:30 Za farníkov
Vrchol cirkevného roka – Veľká Noc bude tento rok v nedeľu 4. apríla. Popolcová streda pripadne na
17. februára. Sviatky - Nanebovstúpenie Pána 13. mája, Zoslanie Ducha Svätého 23. mája, Hody
v Rakoviciach 4. júla, hody vo Veselom 22. augusta, Prvá adventná nedeľa 28. novembra. Mimoriadny
Rok sv. Jozefa ustanovil pápež František 8. 12. 2020, ako pripomenutie 150. výročia od jeho vyhlásenia
za patróna Katolíckej Cirkvi a potrvá do 8. decembra 2021. S týmto rokom sú spojené aj mimoriadne
odpustky.
Stále je od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Modlime sa
za pokoj vo svete a zastavenie pandémie koronavírusu. Sväté omše sú prenášané z farského kostola
„naživo“ cez internet, tak ako ste nahlásili jednotlivé úmysly. Tam, kde budú voľné miesta, môžete si
úmysel nahlásiť buď SMS správou, alebo E-mailom.
V prípade nebezpečenstva smrti možno kňaza k chorému zavolať hocikedy. Pohreby, krsty, sobáše sú
obmedzené na šesť ľudí.
Od pondelka (11. 1. 2021) pokračuje školský rok formou dištančného vzdelávania. Pripája sa aj prvý
stupeň ZŠ (1. – 4. ročník). Prosím rodičov, aby ste boli deťom nápomocní aj pri predmete Náboženská
výchova. Ďakujem rodičia za Vašu ústretovosť a pomoc.
Pripomínam mladým, ktorí chcú v tomto roku uzavrieť sviatostné manželstvo, nech sa ohlásia na
farskom úrade, aby sme mohli dohodnúť ostatné termíny. Kedy bude Prvé sv. prijímanie nateraz
neviem, predbežne 16.5., alebo 30.5. 2021. (Skôr som za neskorší termín aj kvôli pandémii.) Po
skončení lockdownu sa začne aj príprava birmovancov (8. trieda ZŠ a vyššie ročníky).
V tomto týždni obetovali: Jedna rodina 100,- €, jedna rodina 50,-€, jedna 20,- €. Bohu vďaka.

