FARSKÉ OZNAMY, 24. 1. – 31. 1. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Utorok: spom. sv. Timoteja a Títa, biskupov
Štvrtok: spom. sv. Tomáša Aquinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je štvrtá v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 Poďakovanie za dožitých 71. rokov života, prosba za živých i zomrelých z rodiny
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + Milan PAUKA a ostatní zomrelí z rodiny
Utorok, Veselé, 18:00 + Vincent BÍŇOVSKÝ a jeho rodičia Ján a Karolína
Streda, Veselé, 18:00 + Paulína MOSNÁ
Štvrtok: Veselé, 18:00 + manžel Augustín KOVÁČ, jeho rodičia František a Mária,
svokrovci a ostatná rodina
Piatok, Veselé, 18:00 + brat Viliam, 6. výr., rodičia Emil a Mária STRECKÍ a starí rodičia z oboch strán
Sobota, Veselé, 7:30 + Augustín ADAMEC, 15. výr., jeho manželka Melánia,
rodičia RIČOVSKÍ a ostatná rodina
Nedeľa, Veselé, 9:00 Za uzdravenie z choroby a Božiu pomoc pre Máriu
Veselé, 10:30 Za farníkov
Nakoľko vláda SR vydala 17. 1. 2021 nové uznesenie, ktorým sa prísny zákaz vychádzania predlžuje až
do 2. februára 2021 a biskupská konferencia neuviedla nijaké iné stanovisko, preto nie je možná účasť
veriacich na bohoslužbách minimálne až do 2. februára 2021. Modlime sa za návrat ľudí k Bohu,
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, E-mailom, alebo vložením úmyslu do poštovej schránky na farskom
úrade.
Vo veku 65. r. života zomrel pán Jaroslav SVÍTEK rodák z Veselého. Rozlúčka bude na Modrovej
v pondelok 25. januára 2021 o 13:30h.
Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť 13. februára o 15:00h vo Veselom Pavol LABAŠKA a Kristína
MICHALKOVÁ. Ak by ste vedeli o cirkevno – právnych prekážkach, ktoré by bránili uzavrieť toto
manželstvo, láskavo to ohláste na farskom úrade.
Prosím aj mladšie ročníky, aby ste sa veľkoryso prihlásili k službe poriadku a čistoty v našich kostoloch. .
Nakoľko aktívne slúžiacich stále ubúda, najmä v dôsledku vysokého veku a nevládnosti, museli sa
niektoré skupiny reorganizovať tak, aby v každej skupine bol dostatok na túto službu. Záujemci sa vo
Veselom môžete ozvať pani Bíňovskej a v Rakoviciach pani kostolníčke Zelezníkovej.
V tomto týždni obetovali: Na bežný účet jedna rodina vložila 500,- €, iná rodina 30,-€ a ďalšia 20,- €.
Na farskom úrade ste obetovali tri rodiny po 50,- €. Bohu vďaka za Vaše modlitby a milodary.

