FARSKÉ OZNAMY, 29. 5. – 05. 06. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Streda: spom. sv. Justína, mučeníka
Piatok: prvý piatok, spom. sv. Karola Lwangu a spoločníkov, ugandských mučeníkov
Letné kántrové dni, dni pôstu a pokánia budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň.
Budúca nedeľa je Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, koniec Veľkonočného obdobia

Začiatky a úmysly svätých omší
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
Pondelok: Veselé, 18:00 + Imrich a Mária DURAČKOVÍ, zať Jozef a ostatní zomrelí z rodiny
Utorok: Veselé, 18:00 + Emília KOLMANOVÁ, za zdravie a Božiu pomoc pre žijúcich z rodiny
Streda: Veselé, 18:00 + Michal KOŠUTA, + Margita a Štefan BAČOVÍ
Štvrtok: Rakovice, 17:00 Poďakovanie za utrpenie a za milosť pokorne ho znášať
Piatok: Veselé, 18:00 Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
Sobota: Veselé, 7:30 Za ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
10:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
Nedeľa: Veselé, 8:00 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Mária
Rakovice, 9:00 Za deti, ktoré prijali Prvé sv. Prijímanie a tých, ktorí im na tejto ceste pomáhali
Veselé, 10:30 Za farníkov
Aj tento rok Vás srdečne pozývam na Modlitbové putovanie k Mariánskemu stĺpu na čerešňovej ceste
v Rakoviciach, ktoré začne dnes o 14:00 h. pri vodárni. Obetujeme ho za mier vo svete a na Ukrajine.
Potravinová a finančná zbierka na Ukrajinu iniciovaná veriacimi z Vrbového pokračuje ešte ďalší týždeň,
stále môžete pomôcť.
Prvoprijímajúci budú mať sv. spoveď v utorok (31. 05.) od 16:00 – 17:30. Ostatní sa môžu vyspovedať
každý deň hodinu pred sv. omšou. Hlavný nácvik detí bude v stredu 1. júna o 7:40 h. v kostole vo
Veselom. Upratovanie Veselského kostola a okolia kostola bude vo štvrtok od 17:00 h. Slávnosť
Prvého sv. prijímania bude v sobotu 4. júna o 10:00 h. v kostole vo Veselom. Prvoprijímajúci budú
mať ďakovnú sv. omšu aj v nedeľu 5. júna o 9:00 h. v Rakoviciach
Chorých v Rakoviciach a vo Veselom vyspovedám ako je zvykom – v stredu a piatok.
Birmovanci budú mať sv. spoveď vo štvrtok v Rakoviciach od 16:00 – 17:00 a v piatok vo Veselom od
15:30 – 17:00. Ďalšia katechéza a stretnutie bude v piatok 10. júna o 19:00 hod. vo Veselom.
Ochotných pozývam na brigádu pri kostole vo Veselom od pondelka. V uplynulom týždni sa zhotovil
nový trativod, od pondelka začneme dočisťovať steny pod sanačnú omietku zvonka kostola. Ďakujem
tým, ktorí pomohli aj na fare pri kosení a upratovaní hospodárskych priestorov.

Na diakonskú vysviacku Mária Jančoviča (11. 06.) sú v autobuse ešte voľné miesta, môžete sa dopísať.
Kto o by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke brániacej jeho vysväteniu, je to povinný
bezodkladne ohlásiť na farskom úrade.
Už po jubilejný 30. krát sa uskutoční City Festival Lumen v Trnave, v dňoch 3. a 4. júna. Na veľkú časť
programu je vstup voľný, na iný si treba vopred zakúpiť vstupenku. Odporúčam deťom a mladým ...
V dňoch 17. – 19. júna sa uskutoční Duchovná obnova s katolíckym kňazom a misionárom, pôvodom
z Indie, otcom Jamesom Manjackalom. Zúčastniť sa jej budete môcť v športovej hale v Hlohovci,
potrebná je registrácia vopred na webovej stránke: www.otecjames.cz
Vrelé poďakovanie patrí starostke Obce Veselé pani Šipkovej a poslancom obce za zreštaurovanie
sochy sv. Jána Nepomuckého z roku 1808, nachádzajúcej sa na Ťapkovom. Je to dôkaz, že na sakrálne
pamiatky nezabúdame.
V uplynulom týždni obetovali: Jedna rodina 100,- €, jedna 50,- €, jedna 20,- €. Dnes po sv. omšiach je
celoslovenská Zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh Vám odplať všetky milodary.

