FARSKÉ OZNAMY, 1. 5. – 8. 5. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: spom. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Streda: spom. sv. Floriána, mučeníka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci
Budúca nedeľa je štvrtá veľkonočná, záver Týždňa Modlitieb za duchovné povolania
Mesiac máj je mesiacom preblahoslavenej Panny Márie. Pápež Pavol VI. v encyklike Mense Maio (1965)
povzbudzuje veriacich slovami: „Nech príde na pomoc potrebám Cirkvi a ľudského rodu tá, ktorá zažila starosti
a ťažkosti pozemského života, únavu z každodennej námahy, útrapy a skúšky chudoby a strasti Kalvárie. Nech
láskavo načúva zbožným prosbám tých, ktorí ju na celom svete prosia o mier. Nech osvieti mysle tých, ktorí
vládnu národom. A nakoniec, nech presvedčí Boha, ktorý vládne vetrom a búrkam, aby upokojil búrky v
bojujúcich ľudských srdciach a daroval nám pokoj v našich dňoch. To, čo hľadáme, je skutočný mier založený na
pevných základoch spravodlivosti a lásky – na spravodlivosti, ktorá uznáva legitímne práva slabých aj silných;
na láske, ktorá bráni ľuďom upadnúť do omylu prehnaným záujmom o svoje vlastné záujmy.“

Veľmi Vás prosím, aby ste čím viacerí prichádzali nielen na sv. omšu v pracovné dni, ale pokiaľ vám to
okolnosti umožnia – aj na spoločnú modlitbu Posvätného ruženca, s ktorou sú spojené odpustky.
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Poďakovanie Pánu Bohu a Panne Márii za 20. rokov miništrantskej služby
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 Na úmysel otca arcibiskupa
Utorok: Veselé, 18:00 + pán dekan Ján SPRUŠÁNSKY, 32. výročie úmrtia
Streda: Veselé, 18:00 + manžel Ladislav KOLLÁR, rodičia Michal a Apolónia LUČANSKÍ
a Augustín a Anna KOLLÁROVÍ
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + rodičia Anton a Irena CHRENKOVÍ
Piatok: Veselé, 18:00 Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
Sobota: Veselé, 7:30 Za ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa: Veselé, 8:00 Za nevinné obete vojnového konfliktu na Ukrajine a za mier vo svete
Rakovice, 9:00 + Karol a Emília BERNÁTOVÍ a ostatná zosnulá rodina
Veselé, 10:30 Za farníkov
Birmovanci budú mať Spoločné stretnutie v piatok 6. mája o 18:00 hod. v kostole vo Veselom – sv.
omša a po nej katechéza a stretko na fare.
Deti a mladých pozývam na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej, ktorá bude v sobotu 14. mája.
Prihlasuje sa v sakristii. Obetným darom sú konzervy, ktoré môžu prvoprijímajúci, ale aj ostatné deti
vložiť do obetných košíkov pred oltár a tieto sa odovzdajú na Púti detí rodinám, ktoré to potrebujú.
Tento týždeň je aj Prvý piatok v mesiaci, chorých spovedám v Rakoviciach v stredu a vo Veselom
v piatok. Ostatní sa môžete od pondelka vyspovedať v kostole pred sv. omšami – vo štvrtok a piatok už

hodinu pred sv. omšou, pri vyloženej Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Birmovancov vyspovedám
v Rakoviciach vo štvrtok od 16:00 -17:00 hod. a vo Veselom v piatok od 15:30 – 17:00 hod.
11. júna 2022 o 9:30 prijme v Dóme sv. Martina v Bratislave prvý stupeň kňazstva - diakonskú
vysviacku rodák z Veselého - Mário Jančovič. Je to veľká a radostná udalosť pre našu farnosť, preto
záujemcom ponúkam možnosť ísť na túto slávnosť aj spoločne – autobusom. Prihlasujte sa v sakristii.
Jednota dôchodcov v Rakoviciach a Obec Rakovice nás pozývajú na Farskú púť do Marianky –
najstaršieho pútnického miesta na Slovensku v sobotu 18. júna 2022. Potom navštívime aj Včelársku
paseku v Kráľovej pri Senci – múzeum medárstva, absolvujeme obed a navštívime komunitu
Čenakolo, kde nám pripravia program chlapci z komunity a budeme tam mať aj sv. omšu. Odchod
autobusu bude o 7:00 hod., príchod asi o 18:00 hod. Zapisujte sa v sakristii – jednotlivo.
Aj tento týždeň od pondelka budeme pracovať na kostole vo Veselom. Ďakujem všetkým, ktorí sa
zapájate a pomáhate pri prácach a opravách všetkými spôsobmi. Nech Vám to Pán Boh odplatí.
V uplynulom týždni obetovali: dve rodiny po 100,- €, dve po 50,- € a jedna 20,- €. Na budúcu nedeľu
bude Zbierka na seminár, v ktorom študujú budúci kňazi. Pán Boh Vám odplať všetky milodary.

