FARSKÉ OZNAMY, 8. 5. – 15. 5. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR - Dnes je deň matiek
Piatok: spom. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sobota: sviatok sv. Mateja, apoštola
Budúca nedeľa je piata veľkonočná

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Veselé, 8:00 Za nevinné obete vojnového konfliktu na Ukrajine a za mier vo svete
Rakovice, 9:00 Karol a Emília BERNÁTOVÍ a ostatná zosnulá rodina
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Antónia DUKÁTOVÁ a starí rodičia Ján a Mária
Utorok: Veselé, 18:00 Poďakovanie za dožitých 70. r. života Ladislava a prosba o Božiu pomoc
Streda: Veselé, 18:00 + rodičia Michal a Viktória PORUBSKÍ a za živú rodinu PORUBSKÚ a ŠOKOVÚ
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Miroslav BAŽÁNI a rodičia Michal a Emerencia
Piatok: Veselé, 18:00 + Mária DRIETOMSKÁ, 1. výročie
Sobota: Veselé, 7:00 + Teofil BERNÁT, jeho manželka JUSTÍNA, zaťovia Rudolf, Marián,
a zosnulí z rodiny SÝKOROVEJ
Nedeľa: Veselé, 8:00 + kňaz Juraj DOLINSKÝ, SJ
Rakovice, 9:00 + Juraj GREGA a manželka Margita
Veselé, 10:30 Za farníkov
Veľmi Vás prosím, - aj deti, rodiny - pokiaľ vám to okolnosti umožnia, aby ste prichádzali v mesiaci máj
na spoločnú modlitbu Posvätného ruženca, ktorú sa modlievame pred každou sv. omšou.
Zasadanie farskej Ekonomickej rady v pondelok o 18:45 na fare.
Prvoprijímajúce deti budú mať nácvik piesní vo štvrtok na fare o 17:00 hod; sv. omša bude v piatok
13. mája o 18:00 hod. v kostole vo Veselom.
Deti a ich rodičov pozývam na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej, ktorá bude v sobotu 14. mája.
Prihlasujte sa v sakristii. Obetným darom sú konzervy, v košíkoch je ešte dosť miesta ...
11. júna 2022 o 9:30 prijme v Dóme sv. Martina v Bratislave prvý stupeň kňazstva - diakonskú
vysviacku rodák z Veselého - Mário Jančovič. Záujemcom ponúkam možnosť ísť na túto slávnosť aj
spoločne – autobusom. Prihlasujte sa v sakristii.
Jednota dôchodcov v Rakoviciach a Obec Rakovice organizujú Farskú púť do Marianky v sobotu 18.
júna 2022. Navštívime aj Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci – múzeum medárstva a komunitu
Čenakolo. Odchod autobusu bude o 7:00 hod., príchod okolo 18:00 hod. Autobus je už naplnený.
V uplynulom týždni obetovali: dve rodiny po 100,- €, tri po 50,- €, sedem po 20,- €. Dnes po sv.
omšiach je Zbierka na kňazský seminár. Pán Boh Vám odplať všetky milodary.

