FARSKÉ OZNAMY, 14. 2. – 21. 2. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Streda: POPOLCOVÁ STREDA, začiatok Veľkého pôstu, deň pokánia a prísneho pôstu
Budúca nedeľa je prvá pôstna

Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Ján OMASTA, jeho manželka Mária a ich + syn Jozef
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 Poďakovanie za dar života Pavla pri jeho 50. výročí života
a prosba o Božie milosti a požehnanie do ďalších rokov
Utorok, Veselé, 18:00 + Mária Kollárová
Streda, Veselé, 18:00 Za zmierenie a pokoj
Štvrtok: Veselé, 18:00 + Jozef a Anna Havrlentoví
Piatok, Veselé, 18:00 Poďakovanie za dar dieťaťa a prosba o Božiu pomoc a požehnanie
Sobota, Veselé, 7:30 Za Božiu pomoc pre Zuzanu pri štátniciach
Nedeľa, Veselé, 9:00 + manžel Dušan Omasta a + brat Jozef Šintál
Veselé, 10:30 Za farníkov
Bratia a sestry, pripomínam, že na Popolcovú stredu máme prísny pôst bez mäsa, s tým, že iba raz za
deň sa môžeme dosýta najesť. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok
života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.
Nezabúdajme, že modlitba podporená dobrovoľným pôstom má veľkú silu. Krížová cesta bude bývať
online v piatok od 17:15.
Nakoľko stále platí zákaz vychádzania a bohoslužby za účasti veriacich nie sú povolené, preto nie je
možná účasť veriacich na bohoslužbách. Možná je nevyhnutná asistencia – spolu s kňazom šesť osôb.
V tejto situácii sú sväté omše slúžené a prenášané z farského kostola cez internet. Úmysel sv. omše
môžete nahlásiť buď SMS správou, E-mailom, alebo vložením úmyslu do poštovej schránky na farskom
úrade.
Saleziáni Don Bosca a Pavlíni pozývajú všetky zaľúbené „páry“ na On-line Púť zaľúbených 2021,
v sobotu 20. februára 2021. Ostatné informácie nájdete na: https://www.zalubeni.sk/ kde je aj
možnosť registrácie.
Každú prvú pôstnu nedeľu býva pravidelná Zbierka na Charitu, ktorá sa nemôže tento rok kvôli
pandémii konať, podporte prosím projekty Slovenskej katolíckej charity buď online na jej webovej
stránke: https://www.postnakrabicka.sk/ alebo si po sv. omšiach vyzdvihnite
v predsieni kostola svoju pôstnu krabičku, do ktorej si budete v pôste, napríklad aj
spolu s deťmi postupne odkladať finančné prostriedky, ktoré potom zašlete na
príslušný účet: IBAN SK74 5200 0000 0000 1635 2051; VS 221 alebo QR kódom:
V tomto týždni obetovali: Na bežný účet tri Bohu známe rodiny po 50,- Bohu
vďaka za Vaše modlitby a milodary.

