FARSKÉ OZNAMY, 12. 7. – 19. 7. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Streda: spom. sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: spom. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Piatok: spom. sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Budúca nedeľa je šestnásta v období cez rok

Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Cecília BLAHOVÁ, jej manžel Milan a ich rodičia z oboch strán
Veselé 10:30 + starí rodičia Štefánia a Stanislav CHNÁPKO
Pondelok, Veselé 7:30 Prosba o Božiu pomoc a zdravie pre mamu a dcérku Vanesku
Utorok, streda, štvrtok: sv. omša nebude
Piatok, Veselé 19:00 Za farníkov
Sobota, Veselé, 7:30 Za zakladateľov a dobrodincov farského kostola (3)
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Anton a Irena a starí rodičia z oboch strán
Veselé 10:30 Za farníkov
Počas letných mesiacov budú sv. omše bývať v pracovné dni o 19:00 hod. Prvýkrát tak bude už
piatková sv. omša. Nedeľné a sviatočné sväté omše sú prenášané aj na internete.
Počas mesiaca apríl prišiel na technickú obhliadku kostola vo Veselom pracovník zo Slovenskej
komory pre sanáciu historických objektov, aby posúdil, aký je stav muriva vo farskom kostole. Po
obhliadke a premeraní vlhkosti v murive skonštatoval, že pokiaľ by sme chceli skrášliť interiér farského
kostola, napríklad novou maľovkou, je potrebné predtým ošetriť múry proti vzlínajúcej vlhkosti.
Vypracoval aj podrobnú technickú správu, kde navrhol konkrétne riešenia. Túto si môžete pozrieť na
webovej stránke farnosti, prípadne niekoľko kusov skrátenej verzie správy je aj vzadu na stolíku. Jeho
prítomnosť a zároveň aj ponuka pomoci ma podnietila, aby sme niečo s vnútrom nášho farského
kostola začali robiť. Po mnohých desaťročiach by sa mohol napríklad aj vymaľovať, vyspravovať
omietky. Aj stav kostola hovorí o stave našej viery, aké miesto má (alebo nemá) Pán Boh v našom
živote.
Klasická púť do Medžugorja sa v tomto roku z objektívnych príčin neuskutoční. Kto má záujem
o Alternatívnu púť do Medžugorja, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 16. augusta v Rodinkove v
Belušských Slatinách, môže sa prihlásiť u Hanky Jurisovej z Dubnice nad Váhom. Ostatné informácie sú
na nástenkách.
Oslovil ma pán Petrík, ktorý pre našu farnosť ponúka katolícky rodinný časopis MILUJTE SA. Časopis
vychádza 5x do roka, tvoria ho predovšetkým kvalitné články preložené z poľskej mutácie, obohatený
je aj o aktuality zo Slovenska. Zatiaľ je k dispozícii 10 kusov, ak by bol záujem väčší, doobjednám.
Obetovali na kostol: Na rekonštrukciu kostola jedna Bohuznáma 300,- jedna 100,-, tri Bohuznáme po
50,-, dve po 20,- €. Na účte farnosti je k dnešnému dňu spolu 10 219,- €. Pán Boh vám to odplať.

