FARSKÉ OZNAMY, 31. 1. – 7. 2. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Utorok: sviatok OBETOVANE PÁNA, sviatok neprikázaný
Streda: spom. sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Piatok: spom. sv. Agáty, panny a mučenice; Prvý piatok v mesiaci
Sobota: spom. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, japonských mučeníkov
Budúca nedeľa je piata v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 Za uzdravenie z choroby a Božiu pomoc pre Máriu
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 Za dary Ducha Svätého a B. požehnanie pre študentov
Utorok, Veselé, 18:00 + Sidónia MORAVČÍKOVÁ
Streda, Veselé, 18:00 + Michal KOŠUTA, rodičia Margita a Štefan BAČOVI
Štvrtok: Veselé, 18:00 + kňaz Peter MLYNKA, 2. výročie
Piatok, Veselé, 18:00 Za ctiteľov a rodiny Božského Srdca Ježišovho
Sobota, Veselé, 7:30 Za ctiteľov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa, Veselé, 9:00 Poďakovanie za dožitých 50. a 54. rokov života pre dcéry,
prosba o zdravie, Božiu pomoc a ochranu Pannu Márie a dar živej viery
Veselé, 10:30 Za farníkov
Požehnanie vody bude na sviatok Obetovania Pána. Svätenú vodu si budete môcť potom z predsiene
kostola vo Veselom odniesť do svojich domovov. Požehnanie hrdla na spom. sv. Blažeja (streda) bude
iba „spoločné“ cez živé vysielanie.
Kto bude chcieť sv. spoveď pred prvým piatkom, budem priebežne pred sv. omšami v kostole a na
požiadanie túto sviatosť individuálne rád vyslúžim. Prosím, aby sme sa v kostole nezhromažďovali
viacerí. Chorých vyspovedám iba na požiadanie pri dodržaní epidemiologických predpisov.
Nakoľko stále platí zákaz vychádzania a bohoslužby za účasti veriacich nie sú povolené, preto nie je
možná účasť veriacich na bohoslužbách. Modlime sa za návrat ľudí k Bohu, za pokoj vo svete,
zastavenie pandémie koronavírusu, za otvorenie kostolov pre veriacich na sv. omšiach. V tejto situácii
sú sväté omše prenášané z farského kostola „naživo“ cez internet, tak, ako ste nahlásili jednotlivé
úmysly. Úmysel sv. omše môžete nahlásiť buď SMS správou, E-mailom, alebo vložením úmyslu do
poštovej schránky na farskom úrade.
Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť 13. februára o 15:00h vo Veselom Pavol LABAŠKA a Kristína
MICHALKOVÁ. Ohlasujú sa druhý krát. V Divine chcú sviatostné manželstvo uzavrieť Radovan HORINA
z Veselého a Zuzana VALÍČKOVÁ zo Žiliny. Ak by ste vedeli o cirkevno – právnych prekážkach, ktoré by
bránili uzavrieť tieto manželstvá, láskavo to ohláste na farskom úrade.
V tomto týždni obetovali: Na bežný účet Bohu známa vložila 1000,- €, tri rodiny obetovali po 50,-€ a
ďalšia 20,- €. Bohu vďaka za Vaše modlitby a milodary. STREAM z kongresu pokračuje od 11:20

