FARSKÉ OZNAMY, 17. 7. – 24. 7. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Piatok: sviatok sv. Márie Magdalény
Sobota: sviatok sv. Brigity, rehoľníčky patrónky Európy
Nedeľa: sedemnásta v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Anna VIDOVÁ a manžel Rudolf
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 Za uzdravenie mamy Eriky a za Božiu pomoc a požehnanie celej rodiny
Utorok: Veselé, 18:00 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pútnikov z Medžugoria
Streda: Veselé, 18:00 Za Stanislava a Kristínu, za požehnanie dieťaťa
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Karol DROBNÝ a manželka Helena
Piatok: Veselé, 18:00 Za duše v očistci, ktoré najviac potrebujú Božie milosrdenstvo
Sobota: Veselé, 7:30 Poďakovanie za dožitých 80 r. života otca a dožitých 50 r. života dcéry
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Angela STREČANSKÁ, jej rodičia a súrodenci
Veselé, 10:30 Za farníkov
Termín slávnosti birmovania v našej farnosti bol stanovený Arcibiskupským úradom v Trnave na 24.
septembra 2022 o 10:30 hod. Prosím birmovancov, ako aj rodičov, aby ste to zobrali na vedomie
a zaujali k príprave a prijatiu tejto sviatosti náležitý postoj.
K tomuto termínu sa budeme usilovať dokončiť všetky práce okolo kostola, to znamená dokončenie
vonkajšieho sokla, zaizolovanie a položenie vonkajšej dlažby, zhotovenie nových okien do svätyne,
nových dverí do predsiene kostola, podľa projektu úprava a omaľovanie interiéru kostola, položenie
novej dlažby na niektorých miestach kostola. Od pondelka prosím chlapov o pomoc pri prácach ...
Prosím, aby ste nepoľavovali aj vo finančnej podpore tohto diela, aby hotové bolo na Božiu slávu
a zdravú hrdosť veriacich k nášmu farskému kostolu.
Rímskokatolícka Cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických
a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva
náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu
na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022.
Podrobnosti nájdete na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.
Pochod Hrdí na rodinu 2022 bude 23.7.2022 o 15:00 hod na Rudnayovom námestí v Bratislave.
Verejne chceme vyjadriť, že rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie
vychovávajú deti, inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy
sa rodine založenej manželstvom muža a ženy nevyrovnajú. Rodina si zaslúži výnimočné postavenie.
V uplynulom období obetovali: Bohuznáma rodina na BÚ 100,- €, jedna rodina 100,- €, dve po 50,- €.
Pán Boh Vám odplať všetky milodary. Po sv. omšiach v sakristii zapisujem úmysly sv. omší.

