FARSKÉ OZNAMY, 14. 3. – 21. 3. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD

V piatok slávime neprikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie
Budúca nedeľa je piata pôstna nedeľa
Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Ján ŠUMSKÝ, 2. výročie, jeho otec Pavol a brat Štefan
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + Adrián BENEDIKOVIČ, 7. výročie
Utorok, Veselé, 18:00 + krstní rodičia Bohumil a Mária DROBNÍ
Streda, Veselé, 18:00 za dušu zosnulého Jozefa SENČUCHA
Štvrtok: Veselé, 18:00 + mama Marcela STRECKÁ, pri nedožitých 100. rokov,
+ otec Severín a ich zomrelé deti
Piatok, Veselé, 18:00 Za ctiteľov a rodiny sv. Jozefa vo Veselom a Rakoviciach
Sobota, Veselé, 7:30 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Máriu
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Jozef ZÁBRODSKÝ, dcéra Miroslava, brat, švagrovia,
rodičia a starí rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Sväté omše sú prenášané z farského kostola cez internet. Úmysel sv. omše si môžete nahlásiť buď
SMS-kou, E-mailom, vložením úmyslu do poštovej schránky na farskom úrade, alebo u p. kostolníčky.
Kto chce prijať sviatosť zmierenia (sv. spoveď), som Vám k dispozícii po vzájomnej dohode, buď
telefonicky, alebo E-mailom. Ak by ste vedeli o niekom, kto by mohol mať ťažkosti s prihlásením sa na
očkovanie proti Covid-u a spĺňa ostatné podmienky, predovšetkým vek, oznámte to prosím na fare,
aby sa im pomohlo.
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 21. marca 2021, Zbierku na pomoc
prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí
v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi
lokálnymi partnermi. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/. Ak vám to situácia dovoľuje, svoj dar môžete odovzdať
počas zbierky v kostole 21. 3. 2021 (po sv. omši pred kostolom), alebo poslať na účet Slovenskej
katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
Pán farár Patrik Katrinec nás prosí o finančnú pomoc pri stavbe Kostola Božieho milosrdenstva
v Trnave – Prednádraží. Prispieť môžete buď darovaním svojich 2% z dane, alebo priamo na Bežný účet.
V predsieni kostola je nové číslo časopisu Milujte sa s peknou ikonou sv. Jozefa vo vnútri za 1,50 €
i nové číslo Katolíckych novín.
V tomto týždni obetovali: Bohu známa rodina 100,- €, ďalšia 50,- €, Bohu známa rodina na bežný účet
farnosti 300,- €. Bohu vďaka za Vaše milodary.

