FARSKÉ OZNAMY, 4.4. – 11. 04. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD: Dnešnou nedeľou sa začína päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie, ktoré sa
slávi v radosti ako jeden veľký deň zmŕtvychvstania Pána, ako jedna nedeľa.
Budúca nedeľa je druhá veľkonočná, Nedeľa Božieho milosrdenstva.
Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 10:30 Za ctiteľov i rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
vo Veselom i Rakoviciach
Utorok, Veselé, 18:00 + Rudolf LETKO, jeho manželka Filoména a ich syn Jozef
Streda, Veselé, 18:00 Za apoštolskú cesta pápeža Františka na Slovensko, za obrátenie Slovenska
Štvrtok: Veselé, 18:00 + Augustín CHNÁPKO, manželka Anna a dcéra Emília
Piatok, Veselé, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Trenčanovej, Kuljačkovej a Duvačovej
Sobota, Veselé, 7:30 Na úmysel pána arcibiskupa
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Karol BERNÁT
Veselé, 10:30 Za farníkov
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 a obrady sú prenášané z Veselého cez internet.
Aj naďalej som Vám k dispozícii v službe spovedania, prípadne prijatia iných sviatostí. Aj na budúcu
nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva budeme môcť prijať úplné odpustky po splnení ostatných
podmienok.
Detská sv. omša pre prvoprijímajúcich bude v piatok (9.4.) o 18:00 prostredníctvom online streamu.
Ostatné informácie si nájdete na webovej stránke farnosti. Pripojiť sa môžete samozrejme aj ostatní.
SKCH spustila bezplatnú telefonickú linku 0800 222 250, na ktorej sa seniori, alebo ľudia bez prístupu
k internetu s pomocou asistentov môžu prihlásiť na očkovanie proti koronavírusu.
Ďakujem všetkým, ktorí ste pripravili a sprevádzali slávenia Veľkonočného trojdnia.
V tomto týždni obetovali: Bohuznáma rodina 300,- €, jedna rodina 100,- € jedna rodina 50,- €, jedna
20,- EUR. Na Bežnom účte farnosti je k dnešnému dňu 25 173,86 €.
Prajem Vám všetkým v tomto Covidovom čase veľa úprimnej, jednoduchej radosti z Kristovho
zmŕtvychvstania, a pokoja z jeho Ducha, aby ste dokázali s vierou, nádejou a láskou obstáť v každom
zápase o identitu Božieho dieťaťa a boli svetlom pre druhých. Nech je Vaše Aleluja aj Vaším životom.
K tomu Vám vyprosujem potrebné zdravie pre službu Pánu Bohu i blížnym. - Kňaz Peter

