FARSKÉ OZNAMY, 17.4. – 24. 4. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, celý týždeň oslavujeme zmŕtvychvstanie Pána
Ježiša ako jeden veľký sviatok, takzvanú „Veľkonočnú oktávu“. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho
milosrdenstva.
Začiatky a úmysly svätých omší
Veľkonočná nedeľa: Rakovice, 9:00 Za obyvateľov obce Rakovice
Veselé, 10:30 Za farníkov
Veľkonočný pondelok: Rakovice, 9:00 + Augustín CHNÁPKO, manželka Anna a dcéra Emília
Veselé, 10:30 + kňaz Pavol REPKO
Utorok: Veselé, 18:00 + Štefánia HEVIEROVÁ, 30. výročie
Streda: Veselé, 18:00 + manžel Anton RIČOVSKÝ, 4. výročie, zosn. z rodiny RIČOVSKEJ a VOJTEKOVEJ
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Blažena BEŇAČKOVÁ a vnuk Peter
Piatok: Veselé, 18:00 + František a Magdaléna MREKAJOVÍ
Sobota: Veselé, 7:30 Poďakovanie za dožitých 60 r. života a prosba o Božiu pomoc a ochranu P. Márie
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Vladimír a Gizela BELIANSKI a ich syn Milan
Veselé, 10:30 Za farníkov
Prvoprijímajúcich, ostatné deti s rodičmi, birmovancov, pozývam na Misijnú púť detí do Rajeckej
Lesnej, ktorá bude v sobotu 14. mája. Odchod autobusu bude o 7:30 od kostola vo Veselom. Autobus
zastaví aj v Rakoviciach aj v Borovciach. Obetným darom tohto roka sú pokrmy spracované
v konzervách. Tí, ktorí majú záujem, nech sa už prihlasujú v sakristii.
Birmovanci budú mať Spoločné stretnutie v piatok 22. apríla od 19:00 hod. v kostole vo Veselom.
Tento týždeň nebudeme pracovať na kostole vo Veselom, nakoľko je Veľkonočná oktáva a tí, ktorí sa
v uplynulom týždni zapojili, siahli až na dno svojich síl a dobre im padne odpočinok. Práce budú
pokračovať od 25. apríla.
Ďakujem pánovi Michalkovi za opravu zvonov. Ďakujem pánovi Kosecovi, Poživencovi, Bernátovi,
Hercegovi pri prácach na kostole. Ďakujem všetkým, ktorí ste pripravili a službou hry na organe,
spevom, miništrovaním, sprevádzali slávenia Veľkonočného trojdnia, ktorí ste upratovali a zdobili
kostoly, ktorí ste pripravili krásnu Krížovú cestu v Rakoviciach, pánovi kostolníkovi, pani kostolníčke,
pani starostke z Veselého, pánovi starostovi z Rakovíc.
V uplynulom týždni obetovali: jedna rodina 100,- €, a jedna 50,- €, na Bežný účet 100,- €. OFERA
BOŽÍ HROB: Rakovice – 160,- €, Veselé 384,-€. Spolu 544,-€. Pán Boh Vám odplať všetky milodary.
VEĽKONOČNÝ VINŠ: Prajem Vám požehnanú radosť a nádej z Kristovho zmŕtvychvstania, z jeho
Ducha, aby ste dokázali obstáť v každej skúške života a boli svetlom a životom pre druhých. K tomu
Vám vyprosujem potrebné zdravie pre službu Pánu Bohu i blížnym.

