FARSKÉ OZNAMY, 11. 04. – 18. 04. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD: Všetky dni v týždni sú fériami veľkonočného obdobia.
Budúca nedeľa je tretia veľkonočná nedeľa.
Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Karol BERNÁT
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + rodičia ŠELEROVÍ, starí rodičia z oboch strán a krstní rodičia ŠELEROVÍ
Utorok, Veselé, 18:00 + Emília HORINOVÁ, 1. výročie
Streda, Veselé, 18:00 + rodičia KUNICOVÍ, starí rodičia z oboch strán,
zosnulí ujovia František a Ján MICHALKOVÍ
Štvrtok: Veselé, 18:00 + Blažena BEŇAČKOVÁ, 10. výročie
Piatok, Veselé, 18:00 + manžel Jozef ŠTEFINA, dcéra Simonka,
svokor a zomrelí z rodiny ŠTEFANČÍKOVEJ a GAŽÁKOVEJ
Sobota, Veselé, 7:30 + rodičia Melánia a Štefan RIČOVSKÍ, manžel Alexander a brat Jaroslav
Nedeľa, Veselé, 9:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov života Milana
Veselé, 10:30 Za farníkov
Dnes napoludnie (11. 4. 2021) sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku,
aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete
pandémie. Prosme o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.
Rada KBS pre rodinu na svojej stránke rodina.kbs.sk zverejnila prvú katechézu v Roku Rodiny Amoris
laetitia, ktorá je súčasťou aktivity „Kráčajme spolu“. Jej názov je Misijná konverzia na budovanie
spojenectva medzi rodinami. Ponúknutú katechézu vo formáte pdf môžete využiť aj v rodinách.
Úmysel sv. omše si môžete nahlásiť buď SMS-kou, E-mailom, vložením úmyslu do poštovej schránky
na farskom úrade, alebo u p. kostolníčky. Sväté omše sú prenášané z Veselého cez internet.
Aj naďalej som Vám k dispozícii v službe spovedania, prípadne prijatia iných sviatostí. Dnes, v nedeľu
Božieho milosrdenstva môžeme prijať úplné odpustky po splnení ostatných podmienok.
Prvoprijímajúci budú mať preskúšanie na fare v sobotu 17. apríla jednotlivo po 10 minútach od 9:00h
podľa poradia zverejneného na webovej stránke farnosti. Tam si tiež môžete pozrieť aj všetky online
katechézy v rámci detských sv. omší a máte k dispozícii ostatné materiály.
Tento týždeň zomrela vo veku 84 r. pani Juliána Strecká. Pohreb bude na cintoríne vo Veselom
v pondelok o 14:00 sv. omša, o 15:00 rozlúčka. Pri pohrebe zachovajte prosím epidemiologické
predpisy. (R.I.P.)
V tomto týždni obetovali: Na kostoly - Bohuznáma rodina 50,- €. Pri Zbierke Božieho hrobu sa
vyzbieralo spolu 413,- €, z toho veriaci v Rakoviciach 105,- €. Bohu vďaka za Vaše milodary.

