FARSKÉ OZNAMY, 11. 9. – 18. 9. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok: spom. Najsvätejšieho mena Mária
Utorok: spom. sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: sviatok Povýšenie sv. Kríža
Štvrtok: slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Nedeľa: dvadsiata piata v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Za živú a zomrelú rodinu Dalošovú a Ševečkovú
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 Za zdravie, Božiu pomoc ochranu Panny Márie pri liečbe švagrinej
a vnuka a za + kamarátku Elenku
Utorok: Veselé, 18:00 Za zdravie, Božiu pomoc, požehnanie pre celú rodinu
Streda: Veselé, 18:00 Za ctiteľov a rodiny Sedembolestnej Panny Márie
Štvrtok: Veselé, 18:00 Za farníkov
Piatok: Veselé, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Sobota: Veselé, 7:30 Za dobrodincov farnosti
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Oľga Bokorová, 1. výr., a jej manžel Peter
Veselé, 10:30 Za farníkov
Birmovanci budú mať ďalšie spoločné stretnutie, na ktorom si „odskúšame“ priebeh slávnosti
birmovania („generálny nácvik“) v piatok 16. 9. o 18:00 hod. v kostole vo Veselom. Finančný príspevok
40 € nech prinesú rodičia birmovancov pani Martine Michálikovej, Veselé 339. Rovnako prosím, aby sa
do upratovania kostola v sobotu 17. 9. zapojili aj birmovanci s rodičmi. Upratovanie začne o 8:30 h.
Stále sa môžete zapísať na Farskú púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční 15. septembra pútnickým
autobusom. Cena na jedného účastníka je 7,- €. Odchod autobusu bude v Rakoviciach a vo Veselom
z autobusových zastávok o 7:00 hod.
OZ Gorazdík pozýva rodiny na tretí ročník Detských cyklistických pretekov v sobotu 17. 9. 2022 v okolí
kostola sv. Gorazda vo Vrbovom. Registrácia vopred do 11. 9. na Facebooku, štartovné 3,- €.
Tento týždeň pracujeme do stredy v interiéri kostola vo Veselom, každá pomoc je vítaná. Sv. omše budú
v pondelok, utorok a stredu vonku pred kostolom. Prosím o upratanie farského kostola vo štvrtok od 15:00 h.

Zo SSV v Trnave už prišli: kalendár Pútnik svätovojtešský 2023; - spomienková kniha Posol jednoty a
pokoja o návšteve pápeža Františka na Slovensku; - kalendárik 2023 s kupónmi na zľavu. Členský
príspevok je 8,- €. Po sv. omšiach si môžete publikácie vyzdvihnúť u svojich horliteľov pred kostolom.
Pri východe z kostola je nové číslo časopisu Moja Trnavská arcidiecéza, (aj nový rozpis pre lektorov).
Na kostol obetovali: jedna rodina 100,- €, dve po 50,- €, dve po 20,- €. Bohu vďaka.

