FARSKÉ OZNAMY, 12. 6. – 19. 6. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok: spom. sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa
Štvrtok: prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Budúca nedeľa je dvanásta v období cez rok
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Veselé, 8:00 Zomrelí z rodiny BEŇOVEJ
Rakovice, 9:00 + Jozef ZELEZNÍK ml., jeho rodičia Jozef a Hedviga
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Anna POLÁKOVÁ, 1. výročie, + Michal MÚČKA, ostatná zosnulá rodina
Utorok: Veselé, 18:00 + Jozefína KONČEKOVÁ, 100. r. od jej narodenia a jej + manžel Jozef
Streda: Veselé, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine Filomény
Štvrtok: Rakovice, 17:00 + Sidónia MORAVČÍKOVÁ
Veselé, 18:00 Za farníkov
Piatok: Veselé, 18:00 + rodičia – Mária, 10. výr., a Emil STRECKÝ, 23. výr., a starí rod. z oboch strán
Sobota:
- sv. omša bude na púti – Za ctiteľov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Cecília BLAHOVÁ, 10. výročie, manžel Milan a rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Trnavská arcidiecéza si v tomto roku pripomína 100. výročie vzniku Trnavskej apoštolskej
administratúry, ktorá bola cestou k jej vzniku. Trnavská apoštolská administratúra bola zriadená 29.
mája 1922 a existovala do roku 1977, kedy ju pápež Pavol VI. povýšil na arcidiecézu s názvom Trnavská
arcidiecéza. Pri tejto príležitosti Vás úctivo pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční v
piatok 24. júna 2022 o 9.30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
Odchod autobusu s pútnikmi do Marianky bude v sobotu 18.06. o 7:00 hod. Cena na jedného pútnika
je 15,- EUR.
Všetkých farníkov, no zvlášť birmovancov a prvoprijímajúce deti pozývam na Procesiu Božieho Tela,
ktorá sa uskutoční v rámci sv. omše na budúcu nedeľu so začiatkom o 10:30 vo Veselom. Prosím
dievčatá, aby si pripravili do košíčkov kvetové lupienky, ktoré budú sypať pred Najsvätejšou Sviatosťou.
Ochotných mužov pozývam na brigádu pri kostole vo Veselom od pondelka. Aj tento týždeň do stredy
budú pracovať aj pracovníci firmy VISTO, ktorí radi prijmú našu pomoc.
V uplynulom týždni obetovali: Dve rodiny po 100,- €, jedna 50,- €, jedna 10,- €. Ďakujem všetkým,
ktorí ste sa zapojili do potravinovej a finančnej zbierky na Ukrajinu. Pán Boh Vám to odplať.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhate a sprevádzate na duchovnej ceste nášho diakona Mária Jančoviča
a boli ste prítomní na slávnosti jeho diakonskej vysviacky. Blahoželáme mu, prajeme mu veľa Božích
milostí, zdravia a naďalej ho sprevádzame svojimi modlitbami.

