FARSKÉ OZNAMY, 17. 1. – 24. 1. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá do 25. januára a bude sa
niesť v znamení témy: "Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia", (Ján 15, 5-9)
Streda: spom. sv. Šebastiána, mučeníka
Štvrtok: spom. sv. Agnesy, panny a mučenice
Piatok: spom. sv. Vincenta, diakona a mučeníka
Budúca nedeľa je tretia v období cez rok, nedeľa Božieho slova a Svetový deň malomocných
Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo YOUTUBE/
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
Pondelok, Veselé, 18:00 + Peter, Jaroslav, Štefánia a Michal
Utorok, Veselé, 18:00 + Rudolf LETKO, jeho manželka Filoména a ich sn Jozef
Streda, Veselé, 18:00 + Marián a Anna ŠINTÁLOVI a starí rodičia z oboch strán
Štvrtok: Veselé, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu
Piatok, Veselé, 18:00 + František BEDNÁR, jeho manželka Angela a starí rodičia z oboch strán
Sobota, Veselé, 7:30 Na úmysel pána arcibiskupa
Nedeľa, Veselé, 9:00 Poďakovanie za dožitých 71. rokov života, prosba za živých i zomrelých z rodiny
Veselé, 10:30 Za farníkov
Až do 24. januára 2021 je 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, môžete si ich každý deň „naladiť“. Tam, kde budú
voľné miesta, môžete si úmysel nahlásiť buď SMS správou, alebo E-mailom. Teraz sú úmysly do 5. 2.
Školský rok pokračuje formou dištančného vzdelávania. Prosím rodičov, aby ste boli deťom
nápomocní aj pri úlohách predmetu Náboženská výchova. Ďakujem rodičia za Vašu spoluprácu
a pomoc.
Pripomínam mladým, ktorí chcú v tomto roku uzavrieť sviatostné manželstvo, nech sa ohlásia na
farskom úrade, aby sme mohli dohodnúť termíny.
Prosím tých, ktorí máte službu v našich kostoloch, aby ste aj počas týchto dní každý týždeň poumývali
a povysávali v našich kostoloch. Prosím aj mladšie ročníky, aby ste sa veľkoryso prihlásili k tejto službe
poriadku a čistoty v našich kostoloch. Pán Boh vašu námahu určite bohato odmení. Vo Veselom sa
môžete ozvať pani Bíňovskej a v Rakoviciach pani kostolníčke.
V tomto týždni obetovali: Jedna rodina 100,- €, jedna rodina 50,-€. Bohu vďaka.

