FARSKÉ OZNAMY, 31. 7. – 7. 8. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: spom. sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: Vo farských kostoloch možnosť získať františkánske odpustky - Porciunkuly
Štvrtok: spom. sv. Jána Márie Vianneya, kňaza, patróna kňazov
Piatok: spom. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – Santa Maria Maggiore
Sobota: sviatok (neprikázaný) Premenenie Pána
Nedeľa: devätnásta v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Juliána KOSTELNÁ, 1. výročie
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Filoména, 10. výročie, jej manžel Rudolf a syn Jozef
Utorok: Veselé, 19:00 Za ctiteľov a rodiny Božského Srdca Ježišovho - sv. omša o Božskom Srdci
Streda: Veselé, 7:30 Za ctiteľov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Štvrtok: Rakovice, sv. omša nebude
Piatok: Veselé, sv. omša nebude
Sobota: Veselé, sv. omša nebude
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Jozef a Hedviga ZELEZNÍKOVÍ, + Hedviga a Gustáv DRAHOVÍ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Tento mesiac nebudem chodiť po chorých k prvému piatku. Ďakujem za pochopenie.
Prvoprijímajúci, birmovanci a ostatní sa budú môcť k prvému piatku vyspovedať v pondelok od 16:45
– 17:50 a v utorok od 17:00 – 18:45 hod.
V utorok sa vo farskom kostole spojíme online s modlitbovým programom v Medžugorí, kde bude od 1.
augusta prebiehať Medzinárodný festival mládeže - začneme o 18:00 modlitbou Posvätného ruženca,
potom o 19:00 budeme mať sv. omšu z nášho kostola vo Veselom a po skončení sv. omše bude
Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou od 20:30 – 21:30 hod. opäť z Medžugoria. Pozývam zvlášť
birmovancov a deti s rodinami.
Vo štvrtok až sobotu vám bude k zaopatrovaniu alebo pohrebu pán farár z Boroviec.
Práce v kostole a okolo kostola pokračujú aj v tomto týždni od pondelka do štvrtka. Prosím chlapov
dobrovoľníkov o pomoc pri týchto prácach. Od pondelka prídu aj pracovníci firmy Visto, ktorí radi
prijmú každú ochotnú ruku. K finančnej podpore tohto diela bude v nedeľu 14. augusta aj
mimoriadna zbierka. V momentálnej situácii je potrebné k vyplateniu všetkých prác navyše asi 15 000
EUR.
V uplynulom období obetovali: Jedna rodina 300,- dve rodiny po 100,- €, jedna 50,- €. Pán Boh Vám
odplať všetky milodary.
Po sv. omšiach zapisujem úmysly sv. omší.

