FARSKÉ OZNAMY, 28. 8. – 4. 9. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: spom. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
Utorok: Sviatok posvätenia kostola vo Veselom, sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Trnave
Štvrtok: deň Modlitieb za duchovné povolania, Ôsmy svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva
Piatok: Prvý piatok v mesiaci
Sobota: spom. sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Nedeľa: dvadsiata tretia v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu a za zomrelých z rodiny
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Mária Kolárová, syn Andrej, starí rodičia z oboch strán a ostatná + rodina
Utorok: Veselé, 18:00 + Rudolf Kolár, manželka Mária, syn Roman,
starí rod. z oboch strán a ostatná rodina
Streda: Veselé, 18:00 Prosba za zdravie, obrátenie a Božie požehnanie rodiny
Trenčanovej, Drozdovej a Daškovej
Štvrtok: Rakovice, 18:00 Za deti a mládež farnosti, za dary Ducha Svätého v novom školskom roku
Piatok: Veselé, 18:00 Za ctiteľov a rodiny Božského Srdca Ježišovho
Sobota: Veselé, 7:30 Za ctiteľov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + manžel Jozef Sabo, rodičia Opatoví a Mária Opatová
Veselé, 10:30 Za farníkov
Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Chorých vyspovedám v stredu v Rakoviciach a v piatok vo
Veselom. Ostatní, predovšetkým deti a mládež sa môžu vyspovedať pred sv. omšami, v Rakoviciach vo
štvrtok od 16:00 a v piatok vo Veselom od 15:30 do začiatku sv. omše. Sv. omša na začiatku školského
roka bude v Rakoviciach vo štvrtok o 18:00 hod.
Birmovanci budú mať spoločné stretnutie (katechézu) v piatok 2. 9. 2022 o 19:00 v kostole vo
Veselom. Rodičia birmovancov, ktorí majú záujem pomôcť pri príprave slávnosti birmovania, nech
prídu v utorok (30.8.) po sv. omši (asi o 18:40) pred kostol vo Veselom.
Už sa zapisuje na Farskú púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční 15. septembra formou spoločnej dopravy
autobusom. Cena na jedného účastníka je 7,- €. Odchod autobusu bude v Rakoviciach od mosta pri
cintoríne a vo Veselom z autobusových zastávok o 7:00 hod.
Aj v tomto týždni pracujeme v interiéri kostola vo Veselom – od pondelka do štvrtka. Každá ochotná
ruka je dobrá ... Z toho dôvodu budú sv. omše v pondelok až stredu vonku pred kostolom. Spovedať
budem pred sv. omšami v kostole. Prosím o väčšie upratanie farského kostola v piatok od 9:00 hod.
V uplynulom období obetovali: Tri rodiny po 100,- €, dve po 50,- €, jedna 20,- €. Pán Boh Vám odplať
všetky milodary.

