FARSKÉ OZNAMY, 5. 6. – 12. 6. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: spom. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
Štvrtok: sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza
Sobota: spom. sv. Barnabáša, apoštola
Budúca nedeľa je Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Začiatky a úmysly svätých omší
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
Pondelok: Veselé, 18:00 + Jozef KOŠUTA, jeho manželka Rozália, 1. výročie a rodičia z oboch strán
Utorok: Veselé, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine Filomény,
za + manžela Hermana a za + rodičov BÖDOROVÍCH a STRECKÍCH
Streda: Veselé, 18:00 + Dušan BERNÁT, švagor Viliam a rodičia ŠINTÁLOVÍ a BERNÁTOVÍ
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Peter MIKUŠ
Piatok: Veselé, 18:00 + manžel Augustín KOVÁČ, jeho rodičia, svokrovci a ostatní zosnulí z rodiny
Sobota:
- sv. omša bude v Bratislave – vysviacka Mária Jančoviča o 9:30
Nedeľa: Veselé, 8:00 Zomrelí z rodiny BEŇOVEJ
Rakovice, 9:00 + Jozef ZELEZNÍK ml., jeho rodičia Jozef a Hedviga
Veselé, 10:30 Za farníkov
Prvonedeľná pobožnosť bude dnes po skončení druhej sv. omše vo Veselom.
Potravinová a finančná zbierka na Ukrajinu pokračuje do 10. júna – obeda. Prispieť môžete
trvanlivými potravinami, drogériou a soľou ...
Prvoprijímajúce deti pozývam na Ďakovný deviatnik do nedele 12. júna za Prijatie Pána Ježiša
v Eucharistii. Pokiaľ nemáte vážnu prekážku, príďte aj s rodičmi každý deň na sv. omšu. Ďakujem
všetkým, ktorí pomohli pri krásnej slávnosti Prvého sv. prijímania.
Birmovanci budú mať katechézu a stretnutie v piatok 10. júna o 19:00 hod. vo Veselom.
Ochotných mužov pozývam na brigádu pri kostole vo Veselom od pondelka. Mali by nastúpiť aj
pracovníci firmy VISTO, ktorí radi prijmú pomoc.
Na diakonskú vysviacku Mária Jančoviča – v sobotu 11. 06. sú v autobuse ešte voľné miesta, môžete
sa dopísať. Odchod autobusu je ráno o 6:30 z autobusových zastávok vo Veselom a Rakoviciach,
príchod asi o 14:00.
V uplynulom týždni obetovali: Rodičia prvoprijímajúcich a dve rodiny po 100,- €, tri rodiny po 50,- €,
päť po 20,- €. Pri Zbierke na katolícke masmédiá ste obetovali spolu 330,- €. Pán Boh Vám to odplať.

