FARSKÉ OZNAMY, 24.4. – 1. 5. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: sviatok sv. Marka, apoštola
Piatok: sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Budúca nedeľa je tretia veľkonočná, začiatok Týždňa Modlitieb za duchovné povolania

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Vladimír a Gizela BELIANSKÍ a ich syn Milan
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + manželka Helena a rodičia Štefánia a Štefan
Utorok: Veselé, 18:00 + Jozef TEŠÍNY, pri nedožitých 100. r., manželka Antónia, syn Milan
a starí rodičia KRESANOVÍ
Streda: Veselé, 18:00 + Štefánia TOMAŠKOVIČOVÁ
Štvrtok: Rakovice, 18:00 Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína, nik sa nemodlí
Piatok: Veselé, 18:00 + Filoména a Rudolf LETKOVÍ a syn Jozef
Sobota: Veselé, 7:30 + kňaz Dušan JURÁK
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Poďakovanie P. Bohu a P. Márii za 20 rokov miništrantskej služby
Veselé, 10:30 Za farníkov
Dnes popoludní bude Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v kostole vo Veselom so začiatkom o 15:00 hod.
Príďte sa prosím modliť za pokoj a mier vo svete, za pokoj a dar viery v našich rodinách.

Prvoprijímajúci budú mať Nácvik piesní na slávnosť Prvého sv. prijímania v stredu o 17:00 hod.
v Rakovickom kostole a stretnutie v piatok 29. apríla od 18:00 hod. v kostole vo Veselom.
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 a Borovciach. Tí, ktorí majú záujem, nech sa už prihlasujú v sakristii.
Tento týždeň budeme pracovať na kostole vo Veselom, od pondelka 25. apríla. Prosím ochotných
o pomoc pri zatepľovaní základov kostola.
V uplynulom týždni obetovali: jedna Bohuznáma 350,- €, dve rodiny po 100,- €, tri po 50,- €,
upratovacia skupina 30,- € a jedna 20,- €. Pán Boh Vám odplať všetky milodary.
POSOLSTVO BISKUPOV SLOVENSKA
Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime
si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na
Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči
našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi
podľa logiky mocných tohto sveta, ale vzhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s
trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky,
záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je
milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

