FARSKÉ OZNAMY, 21. 3. – 28. 3. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD

Vo štvrtok slávime neprikázaný sviatok Zvestovanie Pána
Budúca nedeľa je Nedeľa Utrpenia Pána, Kvetná nedeľa – prinesené jaburátka požehnám v predsieni
kostola pri sv. omši o 10.30 – po sv. omši pred kostolom budem udeľovať aj pomazanie chorých
Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Jozef ZÁBRODSKÝ, dcéra Miroslava, brat, švagrovia,
rodičia a starí rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Antóniu a pre celú rodinu
Utorok, Veselé, 18:00 Zosnulí z rodiny TOMAŠKOVIČOVEJ a VRABLICOVEJ
Streda, Veselé, 18:00 + Jozef BALŠÁN, rodičia z oboch strán, zať Juraj a ostatná rodina
Štvrtok: Veselé, 18:00 + Magdaléna BEŇAČKOVÁ
Piatok, Veselé, 18:00 + rodičia Anton a Cecília KOLÁROVÍ, ich deti, nevesta, zaťovia,
starí rodičia a ostatná rodina
Sobota, Veselé, 7:30 + Marta ŠOKOVÁ
Nedeľa, Veselé, 9:00 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
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 svätú spoveď pred Veľkou Nocou, som Vám k dispozícii po vzájomnej dohode.
Spovedať budem aj na Kvetnú nedeľu na priestranstve pred kostolom v Rakoviciach od 13.00 – 14.00
hod. vo Veselom od 14.30 – 17.00 hod. Chorých - nevládnych budem spovedať v Rakoviciach v stredu
a vo Veselom v piatok.
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 21. marca 2021, Zbierku na pomoc prenasledovaným
kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v oblasti Blízkeho
východu. Ak vám to situácia dovoľuje, svoj dar môžete odovzdať počas zbierky po sv. omši pred
kostolom, alebo poslať na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
Prosím rodičov, aby ste mi boli nápomocní pri vyučovaní náboženstva pri dištančnom vzdelávaní
a povzbudzovali a pomáhali deťom pri budovaní ich vzťahu k Pánu Bohu. Od niektorých detí mám len
minimálnu, alebo žiadnu odozvu. Nielen ja ako kňaz budem pred Pánom Bohom zodpovedať za ich
duše, budú to aj rodičia ...
V predsieni kostola je nové číslo Katolíckych novín, ktoré si môžete zobrať do svojich domovov.
V tomto týždni obetovali: Dve Bohu známe rodiny po 50,- €, jedna 30, jedna 20,- EUR. Bohu vďaka za
Vaše milodary. Prosím o vyupratovanie v našich kostoloch, a ak by sa našli tak láskavé duše, i na fare.

