FARSKÉ OZNAMY, 26. 6. – 03. 7. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: spom. Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci
Utorok: spom. sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Streda: prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov,
Piatok: prvý piatok v mesiaci, začiatok školských prázdnin
Sobota: sviatok Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
Budúca nedeľa je štrnásta v období cez rok, HODOVÁ NEDEĽA v obci Rakovice – sv. Cyril a Metod

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc pri dožitých 50. rokov života
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Oľga ŠEVEČKOVÁ, 1. výročie
Utorok: Veselé , 18:00 + kňaz Hubert
Streda: Rakovice, 17:00 + biskup Peter DUBOVSKÝ
Veselé, 18:00 Za farníkov
Štvrtok: Rakovice, 18:00 Poďakovanie za dožitých 80. r. života Márie
Piatok: Veselé, 18:00 Za živých a zomrelých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Sobota: Veselé, 7:30 Za ctiteľov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Cyril JANÁK, 1. výročie, hodová sv. omša
Veselé, 10:30 + biskup Štefan Moyses, 153. r. od jeho úmrtia
Zomrela pani Agneška POTROKOVÁ, pohrebná sv. omša bude v pondelok o 14:00 v kostole vo
Veselom, po jej skončení bude rozlúčka na cintoríne vo Veselom.
Deti a birmovanci nech prídu na sv. spoveď v utorok v Rakoviciach od 13:00 – 14:00 a vo Veselom
v utorok od 15:00 – 16:30.
Chorých vyspovedám v Rakoviciach v stredu a vo Veselom v piatok, tak ako je zvykom.
Ďakovná sv. omša na konci školského roka bude v stredu vo Veselom pri sv. omši o 18:00 hod.
Sviatosť manželstva chcú prijať v kostole v Rakoviciach v sobotu 2. júla o 14:00 hod. Marek ŽILKA,
bývajúci v Dubovanoch a Lucia SAMUHELOVÁ, bývajúca v Chtelnici. Kto by ste vedeli
o cirkevnoprávnej prekážke brániacej uzavretiu tohto manželstva, ohláste to prosím na farskom úrade.
Trnavská arcidiecéza Vás pozýva na arcidiecézne Stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v sobotu 2. 7.
2022 v Križovanoch nad Dudváhom od 14:00 hod. Program vyvrcholí sv. omšou o 18:00 hod, ostatné
informácie si nájdete na nástenkách pred kostolom.
V uplynulom týždni obetovali: Jedna rodina 100,- €, tri rodiny po 50,- €, jedna 20,- €. Dnes je Zbierka
na dobročinné diela Sv. Otca – tzv. Halier sv. Petra. Ďakujem všetkým, ktorí ste pripravili krásnu
slávnosť oltárikov vo Veselom. Pán Boh Vám odplať.

