FARSKÉ OZNAMY, 28. 2. – 7. 3. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Všetky dni týždňa sú pôstne férie. Budúca nedeľa je tretia pôstna

Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Paulína LUHOVÁ, manžel Štefan a ich deti
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + Jozef a Jarmila LUKÁČOVÍ a starí rodičia z oboch strán
Utorok, Veselé, 18:00 sv. omša nebude
Streda, Veselé, 18:00 sv. omša nebude
Štvrtok: Veselé, 18:00 + Jozef TAKÁČ, manželka Filoména, ich syn Stanislav a rodičia z oboch strán
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 + rodičia Ján a Mária LUKAČOVIČ, ich synovia Milan a Jaroslav
Veselé, 10:30 Za farníkov
Vo Veselom zomreli pán Štefan Koso, pani Alžbeta Petrášová a pani Františka Svíteková, ktorá bude
mať pohreb dnes popoludní o 14:00 hod. na cintoríne vo Veselom. Rešpektujte prosím proti
pandemické nariadenia, ak sa mienite zúčastniť na pohrebe.
Hoci je tento týždeň aj prvý piatok v mesiaci, spovedať budem chorých, ako aj ostatných, len na vaše
výslovné požiadanie pri zachovaní proti pandemických podmienok, najmä čo sa týka aktuálne
platného negatívneho testu na koronavírus, alebo jeho prekonanie, alebo zaočkovanie vakcínou.
Nakoľko stále platí zákaz vychádzania a bohoslužby za účasti veriacich nie sú povolené, nie je možná
účasť veriacich na bohoslužbách. Sväté omše sú 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. Veriaci v Rakoviciach sa obráťte prosím na pani kostolníčku.
Aj tento víkend, od soboty (27. 2. 2021) 18:00 hod sa môžete pripojiť k 24-hodinovej modlitbe
posvätného Ruženca za Slovensko: (3) 24 hodinový ruženec za Slovensko, rodiny a deti - Hájiček
sobota 27.2.2021 od 18:00 - YouTube
Podporte prosím projekty Slovenskej katolíckej charity buď na jej webovej stránke:
https://www.postnakrabicka.sk/, alebo https://charitatt.sk/podporte-nas/ alebo si vyzdvihnite
v predsieni kostola svoju pôstnu krabičku.
V tomto týždni obetovali: Jedna Bohu známa 200,- €, dve Bohu známe rodiny po 100,- €, Bohu známa
na bežný účet farnosti 100,- €, jedna Bohu známa rodina 50,-. Bohu vďaka za Vaše milodary.

