FARSKÉ OZNAMY, 25. 04. – 02. 05. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD

Štvrtok: spom. sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Sobota: spom. sv. Jozefa, robotníka, prvá sobota v mesiaci
Budúca nedeľa je piata veľkonočná nedeľa, prvá nedeľa
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Veselé, 8:00 Za zastavenie pandémie koronavírusu
Rakovice, 9:00 Vladimír a Gizela BELIANSKÍ a ich syn Milan
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 Za ženy, ktoré vyšívali paramenty do kostola vo Veselom
Utorok: Veselé, 18:00 + rodičia Anna a Severín HAVRLENTOVÍ
Streda: Veselé, 18:00 + rodičia Ján a Jana, starí rodičia z oboch strán, krstní rodičia
za zdravie a Božiu pomoc pre sestry Annu a Máriu
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + starí rodičia Jozef a Štefánia HRÚZOVI a Helena Vaňová
Piatok: Veselé, 18:00 Poďakovanie za zastavenie pandémie
Sobota, Veselé, 8:00 Za ctiteľov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Večeradlo od 7:00
Nedeľa, Veselé, 8:00 Na úmysel pána arcibiskupa
Rakovice, 9:00 Za zosnulých členov rodiny ŠEVEČKOVEJ a DALOŠOVEJ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Od 19. apríla je opäť možná účasť veriacich na sv. omšiach, hoci s obmedzením 15 m2 na jedného
účastníka. Vo Veselom je to maximálne 35 osôb. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10
rokov, v sprievode dospelej osoby. Na vstup do kostola nie je vyžadovaný negatívny test. Pred každou
sv. omšou som Vám k dispozícii prijať sv. spoveď. Povzbudzujem k účasti na sv. omši najmä mladé
rodiny s deťmi, využite prosím túto možnosť. Od pondelka nebudú sv. omše v pracovné dni, okrem
sviatkov a detských sv. omší prenášané „naživo“. Cez internet si budete môcť naďalej pozrieť každú
nedeľnú sv. omšu o 10:30 z Veselého.
Úmysel sv. omše si môžete nahlásiť po sv. omši, alebo ako doteraz: SMS-kou, E-mailom, vložením do
poštovej schránky na fare, alebo u p. kostolníčky v Rakoviciach. Od 5. mája sú dni voľné.
Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti v sobotu 19. júna o 10:00 hodine. Ďalšia detská sv. omša
bude v piatok 7. mája o 18:00.
Od polovice mája sa začne aj príprava na birmovku. Prihlásiť sa môžu terajší siedmaci a vyššie ročníky.
Prihláška a program prípravy bude na webovej stránke. Prosím, aby si birmovanci našli čas na život
podľa Desatora, ku ktorému patrí aj účasť na nedeľnej sv. omši, Svätá spoveď a Sväté prijímanie.
Na kostolné potreby obetovali: jedna Bohuznáma rodina 100,-, dve rodiny po 50,- €, jedna 30,-€.
Dnes je po sv. omšiach Zbierka na Kňazský seminár. Bohu vďaka za Vaše milodary.

