FARSKÉ OZNAMY, 14. 8. – 21. 8. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: slávnosť Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, prikázaný sviatok
Sobota: spom. sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Nedeľa: dvadsiata prvá v období cez rok, Hody vo Veselom – titul kostola - sv. Bartolomej apoštol
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Emília VLHOVÁ, 20. výr., ostatná rodina a za obrátenie hriešnikov
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Rakovice, 17:00 za živých a zosnulých z rodiny ŠEVEČKOVEJ a STANĚKOVEJ
Veselé, 18:00 Za farníkov
Utorok: Veselé, 18:00 Za obrátenie hriešnikov a prosba o dar pokory
Streda: Veselé, 18:00 + starí rodičia ŠICHMÁKOVÍ, syn Augustín a ostatná rodina
Štvrtok: Rakovice, 14:00 Pohrebná sv. omša za + Agnesu Máriu Hercegovú
Piatok: Veselé, 18:00 + František BEDNÁR, pri nedožitých 100. r. života, jeho manželka Angela,
brat Ján a starí rodičia z oboch strán
Sobota: Veselé, 7:30 Za dobrodincov farnosti
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + starí rodičia HOLECOVÍ a KRIVOSUDSKÍ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Vo Veselom zomrela pani Mária MICHALKOVÁ. Pohrebná sv. omša bude v pondelok o 14:00 h.
v kostole vo Veselom. Rozlúčka na cintoríne vo Veselom bude po skončení sv. omše. R.I.P. Pohrebná sv.
omša nenahrádza povinnú účasť na sv. omši zo slávnosti Nanebovzatia Prebl. Panny Márie.
Sviatosť manželstva chcú prijať v Terchovej – snúbenec Pavol HORINA, bývajúci vo Veselom a Eva
OBSELKOVÁ pochádzajúca z farnosti Terchová, ďalej:
17. septembra vo Veselom - snúbenec – Martin KUBRAN, bývajúci v Šípkovom a Lucia POLÁKOVÁ,
bývajúca vo Veselom. Kto by ste vedeli o akejkoľvek manželskej prekážke brániacej uzavretiu týchto
manželstiev, oznámte to prosím na farskom úrade.
Práce okolo kostola vo Veselom pokračujú aj v tomto týždni. K finančnej podpore tohto diela bude
dnes po sv. omšiach aj mimoriadna zbierka.
Webová stránka farnosti sa rekonštruuje a preto bude určitý čas nedostupná. Prosím o pochopenie.
Streamovanie sv. omší z Veselého je možné cez odberový kanál služby YouTube©.
K príprave na hody patrí aj upratovanie kostola, ktoré bude vo Veselom vo štvrtok od 15:00 hod.
Prosím ženy o upratanie priestorov fary (aj Rakovičanky). K sv. spovedi môžete prísť v piatok od 16:00
– 17:45 hod. Po splnení ostatných podmienok môžete získať počas hodov úplné odpustky.
V uplynulom období obetovali: Dve rodiny po 50,- €, dve po 20,- €. Pán Boh Vám odplať všetky
milodary.

