FARSKÉ OZNAMY, 7. 2. – 14. 2. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: spom. sv. Jozefíny Bakhity, panny, Svetový deň modlitieb za ľudí v otroctve obchodovania
Streda: spom. sv. Školastiky, panny
Štvrtok: spom. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, Svetový deň chorých (od roku 1992)
Budúca nedeľa je šiesta v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
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
Pondelok, Veselé, 18:00 + rodičia Florián a Rozália BERNÁTOVÍ a + Milka MUNKOVÁ
Utorok, Veselé, 18:00 + Jozef KOŠUTA, rodičia a svokrovci
Streda, Veselé, 18:00 Za zastavenie pandémie a za obete pandémie koronavírusu
Štvrtok: Veselé, 18:00 + Rudolf ADAMEC, zať Ján a syn Viliam
Piatok, Veselé, 18:00 + rodičia Jozef a Emília KOSECOVÍ
Sobota, Veselé, 7:30 Na úmysel pána arcibiskupa
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Ján OMASTA, jeho manželka Mária a ich + syn Jozef
Veselé, 10:30 Za farníkov
Požehnanú vodu si môžete z predsiene kostola vo Veselom odniesť do svojich domovov hociktorý deň
po sv. omšiach.
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 aj s kňazom 6 osôb.
V tejto situácii sú sväté omše slúžené a prenášané z farského kostola 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. Od začiatku marca sú voľné termíny.
Prosím, aby si tretiaci spolu s rodičmi pozreli webovú stránku farnosti, kde sa postupne dozvedia
základné informácie o príprave na Slávnosť prvého sv. prijímania, môžu si stiahnuť PRIHLÁŠKU.
Vzhľadom k súčasnej situácii, túto prípravu začneme už čoskoro, zatiaľ iba „online“. Informácie nájdete
na webovej stránke.
V Divine chcú sviatostné manželstvo uzavrieť Radovan HORINA z Veselého a Zuzana VALÍČKOVÁ zo
Žiliny. Ohlasujú sa druhý krát. Ak by ste vedeli o cirkevno – právnych prekážkach, ktoré by bránili
uzavrieť tieto manželstvá, láskavo to ohláste na farskom úrade.
Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ste v sobotu odstrojili Vianočnú výzdobu, poupratovali a vyzdobili
farský kostol. V tomto týždni obetovali: Na bežný účet Bohu známa rodina najskôr 50,- potom aj 20,€, Bohu známa 50,- €. Na farský úrad priniesli tri rodiny po 100,- €, dve rodiny po 50,-€. Bohu vďaka za
Vaše modlitby a milodary. Na Arcibiskupský úrad sa poslal príspevok do Fondu solidarity v sume 642,
45 €. Na Bežnom účte farnosti je v súčasnosti 22 832, 60 €.

