FARSKÉ OZNAMY, 13.9. – 20. 9. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: sviatok Povýšenie svätého Kríža
Utorok: slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Budúca nedeľa je dvadsiata piata v období cez rok
Ako budú slúžené sväté omše
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + rodičia URAMOVÍ, ich + syn, rodičia ZBYVATELOVÍ a starí rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + Rudolf LETKO, manželka Filoména, syn Jozef a zosnulí z rodiny BEHULOVEJ
Utorok, Rakovice, 9:00 Za ctiteľov a rodiny Sedembolestnej Panny Márie v Rakoviciach, zvlášť za tie,
ktoré sa modlili Deviatnik
Veselé, 10:30 Za ctiteľov a rodiny Sedembolestnej Panny Márie vo Veselom, zvlášť za tie, ktoré sa
modlili Deviatnik
Streda, Veselé, 18:00 Poďakovanie za dožitých 89. rokov života Rudolfa
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + rodičia AMBERSKÍ, KOLLÁROVÍ a zosnulí súrodenci
Piatok, Veselé, 18:00 + rodičia Otília a Jozef ŠELEROVÍ, ich syn Marian, zať Stanislav a starí rodičia
z oboch strán
Sobota, Veselé, 7:30 + Bohumil URBANOVSKÝ, vnuk Filip, 1. výročie a starí rodičia URBANOVSKÍ
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Katarína BREZINOVÁ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Tento týždeň sú aj Jesenné kántrové dni, a to v dňoch - streda, piatok, alebo sobota, ktorých obsahom
je Poďakovanie za úrodu. My budeme mať ďakovnú sv. omšu v stredu. Prosím rodičov
prvoprijímajúcich detí, aby ich rovnošaty odovzdali v stredu po sv. omši o 18:40 na fare.
Občianske združenie Gorazdík z Vrbového a mesto Vrbové poriada na budúcu sobotu 19. 9. Detské
cyklo – preteky – II. ročník. Štartovné cez internetovú registráciu je 2 €, na mieste 3 €. Internetová
registrácia je možná do 14. septembra, ostatné informácie nájdete na nástenke.
CK NOE z Piešťan poriada púť na Turzovku, v termíne 4. október 2020, cena 15 €, a púť na Butkov,
v termíne 10. október 2020 v cene 13€. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0902 057 999.
Obetovali na kostol: Rodičia prvoprijímajúcich detí 100,- €, jedna rodina 100,- €, dve rodiny po 50,- € dve po
20,- €. Pán Boh vám odplať. Na Bežnom účte farnosti je k dnešnému dňu 12 865,- €.
Dnes je pri všetkých sv. omšiach Zbierka na pomoc kresťanom vo Svätej zemi a na Blízkom východe, ktorá sa
koná po celom svete. Prosím vás o mimoriadnu štedrosť, pretože veľká časť tejto zbierky pôjde na obnovu
ťažko skúšanej krajiny Libanon, zvlášť jej kresťanských komunít.
Blahoželáme prvoprijímajúcim, že sa osvedčili a od soboty 12. septembra môžu prijímať Telo Pána Ježiša.
Modlíme sa za vás, aby vám počiatočný zápal vydržal a dúfame, že vás aj naďalej uvidíme na sv. omšiach a pri
farských aktivitách.

