FARSKÉ OZNAMY, 7. 3. – 14. 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 štvrtá pôstna nedeľa – nedeľa LAETARE, výročie zvolenia
pápeža Františka (2013)

Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 + rodičia Ján a Mária LUKAČOVIČ, ich synovia Milan a Jaroslav
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + Severín DUBOVSKÝ, rodičia z oboch strán
a rodina PLENCNEROVÁ a DUBOVSKÁ
Utorok, Veselé, 18:00 + Jozef a Jarmila LUKÁČOVÍ a starí rodičia z oboch strán
Streda, Veselé, 18:00 + Mária a Vít PEKAROVIČOVÍ a Sidónia a Michal MIKLÁŠIKOVÍ a vnučka Martina
Štvrtok: Veselé, 18:00 + krstná mama Alžbeta POLČÍKOVÁ
Piatok, Veselé, 18:00 + Dominik HORINA
Sobota, Veselé, 7:30 Za zastavenie pandémie koronavírusu
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Ján ŠUMSKÝ, 2. výročie, jeho otec Pavol a brat Štefan
Veselé, 10:30 Za farníkov
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.
Prvá sv. omša pre prvoprijímajúcich bude už tento piatok (12. 3.) o 18:00 h ON-LINE z farského
kostola vo Veselom cez video-stream a školskú aplikáciu Teams. Ostatné informácie nájdete na
webovej stránke farnosti. Dúfam, že sa budeme môcť čím skôr stretnúť aj na spoločnom stretnutí.
Ďakujem rodičom za odovzdané prihlášky detí.
Katolícke hnutie žien Slovenska aj tento rok organizuje verejnú zbierku pod názvom Podeľme sa, ktorú
môžete podporiť na webovej stránke www.podelmesa.org Výťažok zbierky poputuje na výstavbu
piatich jednoduchých bytových jednotiek pre chudobné rodiny s deťmi v Bernátovciach, kde sa kňaz
Peter Gombita stará o ľudí bez domova v zariadení Oáza. Bankové spojenie: Tatra banka, IBAN SK50
1100 0000 0029 4001 6642 Uzatvorenie zbierky je 31. máj 2021
Katolícke Rádio Mária Vám ponúka zakúpenie rádioprijímača signálu DAB+ v tvare Panny Márie
s Dieťaťom (rozmery 15 x 9 cm), v cene 38,- €, buď na webovej stránke rádia, alebo na tel. čísle 0919
233 529 alebo E-mail: info.slo@radiomaria.org
V tomto týždni obetovali: dve Bohu známe rodiny po 100,- €, dve po 50,- €, jedna 30,- €, štyri po 20,€, tri po 10,- €. Bohu známa rodina na bežný účet farnosti 100,- €, iná rodina 70,-€. Bohu vďaka za
Vaše milodary.

