FARSKÉ OZNAMY, 15. 5. – 22. 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. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – po sv. omši pobožnosť pri soche
Budúca nedeľa je šiesta veľkonočná
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Veselé, 8:00 + kňaz Juraj DOLINSKÝ, SJ
Rakovice, 9:00 + Juraj GREGA a manželka Margita
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Vít LUČANSKÝ, 30. výročie, jeho manželka Pavlína, syn Otto,
zať Ivan a ostatní + z rodiny
Utorok: Veselé, 18:00 Poďakovanie za dar manželstva Jozefa a Zuzany, 25. výročie
Streda: Veselé, 18:00 + z rodiny LETKOVEJ, BEHULOVEJ a HUPKOVEJ
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + rodičia Jozef a Mária ŠINTÁLOVÍ, súrodenci, švagor a ujo
Piatok: Veselé, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota: Veselé, 7:30 Za dobrodincov farnosti
Nedeľa: Veselé, 8:00 Za duše nenarodených, potratených detí
Rakovice, 9:00 + Rudolf VIDO, jeho manželka Anna
Veselé, 10:30 Za farníkov
Chlapov pozývam na brigádu pri kostole vo Veselom od stredy.
Birmovanci budú mať spoločné stretnutie v piatok 20. mája o 19:00 hod. v kostole vo Veselom. Po
katechéze bude stretnutie v skupinách na fare.
11. júna 2022 prijme prvý stupeň kňazstva - diakonskú vysviacku rodák z Veselého - Mário Jančovič.
Záujemci sa môžu na túto slávnosť prihlasovať v sakristii, pôjdeme spoločne, autobusom.
Ďakujem rodičom a deťom, ktorí prijali pozvanie na Misijnú púť do Rajeckej Lesnej, všetci sme si to
poriadne užili. Ďakujem za príkladnú reprezentáciu farnosti.
Pri východe z kostola si môžete prevziať časopis Svetové misie, ktorý vyšiel pri príležitosti
blahorečenia zakladateľky Pápežských misijných diel Paulíny Jaricotovej, ktoré sa uskutoční 22. 5. 2022.
Cestovná kancelária NOE travel, s.r.o. nám ponúka možnosť putovať do Sanktuária Božieho
milosrdenstva na horu Butkov na budúcu sobotu - 21. 5. 2022. Cena púte je 25,- €, s možnosťou pre
starších aj s vyvezením autobusom na horu k sanktuáriu. Ostatné informácie sú na nástenke.
V uplynulom týždni obetovali: Ružencové bratstvo z Rakovíc 300,- €, tri rodiny po 100,- €, jedna 50,€, jedna 20,- €. Pri Zbierke na kňazský seminár ste obetovali v Rakoviciach 140,- a vo Veselom 265,- €,
čo je spolu 405,- €. Pán Boh Vám odplať všetky milodary. Zbierka na Ukrajinu – Vrbové, do soboty
28. 5. 2022.

