FARSKÉ OZNAMY, 22. 5. – 29. 5. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, utorok a stredu sú Prosebné dni – v pondelok budeme prosiť za úrodu, v utorok za pokoj
a mier vo svete, v stredu za duchovné a kňazské povolania.
Štvrtok: prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána
Budúca nedeľa je siedma veľkonočná
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Veselé, 8:00 Za duše nenarodených, potratených detí
Rakovice, 9:00 + Rudolf VIDO, jeho manželka Anna
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Miroslav STRECKÝ, 12. výr.,
zosnulí z rodiny STRECKEJ, KOVÁROVEJ a HORNÁKOVEJ
Utorok: Veselé, 18:00 + manžel Vincent BÍŇOVSKÝ a jeho rodičia
Streda: Veselé, 18:00 + manžel Ivan TALAJKA, rodičia z oboch strán, vnuk Mário a švagor Róbert
Štvrtok: Rakovice, 17:00 + Michal URBANOVSKÝ, manželka Mária a brat Štefan
Veselé, 18:00 Za farníkov
Piatok: Veselé, 18:00 + Mária DROBNÁ, 25. výr., jej manžel Bohumil, 26. výr.
Sobota: Veselé, 7:30 + Emília STRECKÁ, 1. výročie
Nedeľa: Veselé, 8:00 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre synovca a netere
Rakovice, 9:00 + Angela STREČANSKÁ, jej rodičia a súrodenci
Veselé, 10:30 Za farníkov
Prvoprijímajúci budú mať spoločné stretnutie v stredu 25. mája o 18:00 hod. v kostole vo Veselom.
Potom budú mať skúšanie šiat na fare.
Chlapov pozývam na brigádu pri kostole vo Veselom od pondelka. V uplynulom týždni sme čistili
dažďovú kanalizáciu, v novom týždni sa zhotoví nový trativod a začneme dočisťovať steny pod sanačnú
omietku v exteriéri kostola. Historický kríž bol pod dohľadom pamiatkárov daný na reštaurovanie.
Rodičov prvoprijímajúcich detí prosím o upratanie farského kostola - dohodnite si termín
11. júna 2022 prijme prvý stupeň kňazstva - diakonskú vysviacku rodák z Veselého - Mário Jančovič,
narodený 19. septembra 1979 v Piešťanoch, syn Štefana Jančoviča a Anny, rod. Kováčovej. Kto by
vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je to povinný bezodkladne ohlásiť na farskom úrade.
Pri východe z kostola si môžete zobrať časopis Svetové misie, ktorý vyšiel pri príležitosti blahorečenia
zakladateľky Pápežských misijných diel Paulíny Jaricotovej.
V uplynulom týždni obetovali: Jedna rodina 100,- €, tri po 50,- €. Na Bežnom účte je k dnešnému dňu
27 321,01 €. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach celoslovenská Zbierka na katolícke masmédiá.
Pán Boh Vám odplať všetky milodary. Zbierka na Ukrajinu – Vrbové, do soboty 28. 5. 2022.

