FARSKÉ OZNAMY, 2. 5. – 9. 5. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
V sobotu sme začali mesiac máj, ktorý je mesiacom Panny Márie a Májových pobožností. Tieto sa modlievame
každý deň v kostole pred sv. omšou.
Pondelok: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Utorok: spom. sv. Floriána, mučeníka, ochrancu proti ohňu a patróna hasičov
Piatok: Prvý piatok v mesiaci, Sv. omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom
Budúca nedeľa je šiesta veľkonočná nedeľa, Deň matiek

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Veselé, 8:00 Na úmysel pána arcibiskupa
Rakovice, 9:00 Za zosnulých členov rodiny ŠEVEČKOVEJ a DALOŠOVEJ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 Zosnulí z rodiny LETKOVEJ, BEHULOVEJ a HUPKOVEJ
Utorok: Veselé, 18:00 Za Božie požehnanie pre birmovancov a ich rodičov
Streda: Veselé, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Cecília BERNÁTOVÁ, 30. výročie, manžel Michal,
syn Jozef, manželka Anna a syn Augustín
Piatok: Veselé, 17:00 Za ctiteľov a rodiny Božského Srdca Ježišovho
Veselé, 18:00 Na úmysel kňaza
Sobota, Veselé, 7:30 Na úmysel pána arcibiskupa
Nedeľa, Veselé, 8:00 Poďakovanie za dobrodincov farnosti
Rakovice, 9:00 Poďakovanie za 50. rokov spoločného manželského života Jozefa a Márie
Veselé, 10:30 Za farníkov
Na vstup do kostola nie je vyžadovaný negatívny test, treba však zachovať počty prítomných v interiéri
a ostatné protiepidemiologické predpisy. Povzbudzujem k účasti na sv. omšiach mladé rodiny s deťmi,
i tých mladých, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania.
Prvoprijímajúce deti s rodičmi budú mať detskú sv. omšu v piatok 7. 5. o 18:00 vo Veselom.
Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci, chorých v Rakoviciach vyspovedám v stredu, vo Veselom
v piatok. Ostatní sa môžu vyspovedať v kostole pred sv. omšou, vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00.
Úmysel sv. omše si môžete nahlásiť po sv. omši, alebo SMS-kou, E-mailom, vložením do poštovej
schránky na fare, alebo u p. kostolníčky v Rakoviciach. Aj v mesiaci máj sú dni voľné.
Od polovice mája sa začína príprava na birmovku. Prihlásiť sa môžu terajší siedmaci a vyššie ročníky.
Prihláška a náčrt prípravy bude k dispozícii od tohto týždňa na webovej stránke.
Na kostolné potreby obetovali: jedna Bohuznáma rodina 50,-, jedna o 20,- €, na Bežný účet farnosti jedna 20,
jedna 50 a jedna 300,- €. Pri Zbierke na Kňazský seminár ste obetovali 410,-€. Bohu vďaka a P.B. odplať.

