FARSKÉ OZNAMY, 24. 7. – 31. 7. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: sviatok sv. Jakuba, apoštola
Utorok: spom. sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
Streda: spom. sv. Gorazda a spoločníkov, Metodových žiakov
Piatok: spom. sv. Marty, Márie a Lazára
Sobota: spom. bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
Nedeľa: osemnásta v období cez rok
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Angela STREČANSKÁ, jej rodičia a súrodenci
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre birmovancov a ich rodiny
Utorok: Veselé, 18:00 Za Boží pokoj a mier na Ukrajine
Streda: Veselé, 18:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Jozef ŠINTÁL, zať Igor a Michal
Piatok: Veselé, 18:00 Za dobrodincov farnosti
Sobota: Veselé, 7:30 Na úmysel otca arcibiskupa
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Juliána KOSTELNÁ, 1. výročie
Veselé, 10:30 Za farníkov
Vo Veselom zomrela pani Anna Micháliková, rod. Matejovičová. Pohrebná sv. omša bude
pravdepodobne v stredu o 14:00 v kostole vo Veselom a po jej skončení rozlúčka na cintoríne vo
Veselom. R.I.P.
Žiadam birmovancov, aby si na webovej stránke pozreli ďalší postup prípravy. Pripomínam, že
najbližšie stretnutie budú mať 2. septembra o 19:00 hod vo Veselom. V sobotu 3. a 10. septembra
bude rozhovor s kňazom podľa rozpisu a za podmienok uvedených na webovej stránke. Kto
neabsolvuje tieto body prípravy, bude mu prijatie sviatosti odložené.
Práce v kostole a okolo kostola pokračujú aj v tomto týždni od pondelka do piatku. Prosím chlapov
o pomoc pri týchto prácach. Rovnako prosím, aby ste nepoľavovali vo finančnej podpore tohto diela.
Pápežské misijné diela nás pozývajú na Benefičný koncert Kandráčovcov a Vlasty Mudríkovej na
podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike, ktorý sa uskutoční v piatok 29. júla 2022 o 18:00 na
hore Butkov.
V uplynulom období obetovali: Dve Bohuznáme rodiny po 100,- €, dve po 50,- €. Pán Boh Vám odplať
všetky milodary.
Po sv. omšiach v sakristii zapisujem úmysly sv. omší.

