FARSKÉ OZNAMY, 10.4. – 17. 4. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Dnes je NEDEĽA UTRPENIA PÁNA, nazývaná aj Palmová nedeľa, začiatok Veľkého týždňa. Vo štvrtok
večer začíname sláviť Veľkonočné trojdnie Umučenia a zmŕtvychvstania Pána: Zelený štvrtok Pánovej
večere, Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Na Bielu
sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho smrti a zostúpení k zosnulým a modlitbami
a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Veľkonočné trojdnie je vrcholom liturgického roku.
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + rodičia KRAJČOVÍ a starí rodičia
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Roman VRÁBEL a František a Ernestína BUČKOVÍ
Utorok: Veselé, 18:00 + manžel Jozef ŠTEFINA, dcéra Simonka,
svokor Jozef a rodina GAŽÁKOVÁ a ŠTEFANČÍKOVÁ
Streda: Veselé, 18:00 + Emília HORINOVÁ, 2. výročie
Štvrtok: Rakovice, 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslava pri životnom jubileu
Veselé, 18:00 Za prvoprijímajúce deti a birmovancov
Piatok: Veselé, 15:00 Obrady Veľkého piatku
Sobota: Veselé, 19:40 Veľkonočná vigília - Za živých, i duše zomrelých farníkov
Nedeľa: Veľkonočná nedeľa; Rakovice, 9:00 Za obyvateľov obce Rakovice
Veselé, 10:30 Za farníkov
Krížová cesta vo Veselom bude dnes popoludní o 14:30 hod. a v obci Rakovice o 15:00 hod.
Tí, ktorí sa nemohli vyspovedať pri veľkonočnej spoločnej spovedi, budú mať možnosť vo Veselom
v pondelok až stredu hodinu pred sv. omšou. Pozývam zvlášť deti, mládež, ako aj tých, ktorí sú na
„týždňovkách“.
Počas Veľkonočného trojdnia môžeme trikrát získať úplné odpustky: Na Zelený štvrtok pri verejnej
poklone Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, na Veľký piatok pri Poklone kríža a na veľkonočnú Vigíliu pri
obnove krstných sľubov. Po sv. omši na Zelený štvrtok sa budete môcť v bočnej kaplnke Božského
Srdca pokloniť Najsvätejšej Sviatosti do 21.00h. Na Veľký piatok držíme prísny bezmäsitý pôst, ktorý
je zvykom predĺžiť až do obradov Vzkriesenia na Bielu sobotu večer.
Deti a mládež z celej farnosti, ich rodičov a ostatných veriacich pozývam na Krížovú cestu, ktorá bude
po obci Rakovice v piatok od 19.00h. Pôjdeme smerom od kostola k zvonici a okolo Kalvárie naspäť.
K tradícii Bielej soboty patrí aj poklona pri Božom hrobe, kde sa môžeme stretnúť s Pánom Ježišom
v hrobe, aj živým v Najsvätejšej sviatosti. Vo Veselom bude poklona od 9.00 – 18.00., v Rakoviciach od
9.30 – 12.30. Prosím, aby ste si dohodli čas pre „stráženie“ Božieho hrobu tak, aby boli vždy aspoň
dvaja adorujúci. Zvlášť k tejto službe povzbudzujem birmovancov. Zbierka od Božieho hrobu sa
odvádza katolíkom do Jeruzalema.

Obrady veľkonočnej vigílie začneme obradom svetla pred farským kostolom v sobotu vo Veselom
o 19:40. Srdečne vás všetkých pozývam osláviť najväčšie a najkrajšie sviatky v roku v našom farskom
kostole. Prosím, aby prišli aj rodičia so staršími deťmi, birmovanci, potom bude dosť miništrantov a
ostatných posluhujúcich. Oslávme tieto sviatky naozaj radostným a vďačným spôsobom.
Prvoprijímajúcich i ostatné deti s rodičmi pozývam na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej, ktorá bude
v sobotu 14. mája. Odchod autobusu bude o 7:30 od kostola vo Veselom. Obetným darom tohto roka
sú pokrmy spracované v konzervách.
Birmovanci budú mať ďalšie Spoločné stretnutie v piatok 22. apríla od 19:00 hod. v kostole vo
Veselom.
Stretnutia Synody tento týždeň nebudú.
Aj tento týždeň budeme pracovať na kostole vo Veselom od pondelka do stredy, od 8:30. Ďakujem
chlapom, ktorí sa v uplynulom týždni zapojili a boli veľmi pracovití.
(Rakovice: Aj tento rok zhotovili žiaci Základnej školy s MŠ Rakovice, spolu so svojimi šikovnými
rodičmi a pani učiteľkami rôzne dekoratívne predmety k sviatkom Veľkej noci, ktoré si budete môcť
zakúpiť dnes po sv. omši pri Veľkonočných trhoch.)
Prosím, aby ste prišli v stredu popoludní poupratovať kostol vo Veselom (i Rakoviciach) k Veľkej Noci.

Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine vyniesla v našej farnosti spolu 451,- €.
V uplynulom týždni obetovali: jedna rodina 100,- €, dve rodiny po 50,- €, Pán Boh Vám odplať všetky
milodary.

