FARSKÉ OZNAMY, 21. 8. – 28. 8. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej
Streda: sviatok sv. Bartolomeja, apoštola, patrón farského chrámu
Sobota: spom. sv. Moniky, matky sv. Augustína
Nedeľa: dvadsiata druhá v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + starí rodičia HOLECOVÍ a KRIVOSUDSKÍ
Veselé, 10:30 Za farníkov, hodová sv. omša
Pondelok: Veselé, 18:00 + rodičia Jozef a Emília KOSECOVÍ a ostatní zomrelí z rodiny
Utorok: Veselé, 18:00 Za pokoj a mier na Ukrajine
Streda: Veselé, 18:00 Poďakovanie za 75. r. života Štefana,
prosba o Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Štefka MORAVČÍKOVÁ
Piatok: Veselé, 18:00 + manžel Ľudovít a za živú rodinu FOLTÁNOVÚ
Sobota: Veselé, 7:30 Na úmysel otca arcibiskupa Jána
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu a za zomrelých z rodiny
Veselé, 10:30 Za farníkov
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, ďalej: 1. 10. 2022
v Rakoviciach Ladislav KOVÁČ, bývajúci v Moravanoch nad Váhom a Alena KOLLÁRIKOVÁ, bývajúca
v Blesovciach. Kto by ste vedeli o akejkoľvek manželskej prekážke brániacej uzavretiu týchto
manželstiev, oznámte to prosím na farskom úrade.
Práce v interiéri kostola vo Veselom budú pokračovať aj v nasledujúcom týždni. Každá pomocná ruka
je dobrá. Bude sa robiť elektrika a iné prípravné práce tak, aby od 29. augusta mohla firma zhotoviť
omietky v interiéri kostola.
Ďakujem všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave na hody. Vďaka predovšetkým
patrí tým, ktorí upratovali kostol a faru a ktorí zdobili. Ďakujem aj Obci Veselé a pani starostke, ktorá
zabezpečila odvoz odpadu.
Od budúcej nedele sa budete môcť zapisovať na Farskú púť do Šaštína, ktorá sa aj tento rok skutoční
15. septembra formou spoločnej dopravy autobusom.
V uplynulom období obetovali: K finančnej podpore úprav farského kostola ste pri mimoriadnej
zbierke obetovali 1752,- € (Rakovice 476 € a Veselé 1276 €). Okrem toho dve rodiny obetovali po
100,- €, dve po 50,- €, dve po 20,- €. Pán Boh Vám odplať všetky milodary. Webová stránka farnosti je
opäť funkčná. Kto máte pripomienky k jej obsahu alebo formátu, dajte mi to prosím vedieť.

