FARSKÉ OZNAMY, 18. 9. – 25. 9. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok: spom. sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov
Streda: sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Piatok: spom. sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Sobota: slávnosť prijatia sviatosti birmovania vo Veselom
Nedeľa: dvadsiata šiesta v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Oľga Bokorová, 1. výr., a jej manžel Peter
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Jozef a Otília Šeleroví, syn Marián, zať Stanislav a ostatná rodina
Utorok: Veselé, 18:00 + Peter a Marcela Spáloví, ich dcéra Mária, zať Milan a ostatná zosnulá rodina
Streda: Veselé, 18:00 Za farnosť, za jej kňazov živých i zomrelých
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + rodičia a brat
Piatok: Veselé, 18:00 + Michal Nesteš a jeho manželka Sidónia
Sobota: Veselé, 10:30 Za Božiu pomoc, ochranu Panny Márie pre birmovancov
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
Veselé, 10:30 Za farníkov
Birmovanci budú mať vo štvrtok stretnutie o 18:00, na ktorom si „odskúšajú“ priebeh slávnosti
birmovania v kostole vo Veselom. Sv. spoveď pred birmovkou pre birmovancov vo štvrtok od 16:30 –
17:30 v Rakoviciach a v piatok vo Veselom od 16:00 -17:00 hod. Ostatní príbuzní sa môžu vyspovedať
od 17:00 – 18:00 hod. v piatok v Veselom, alebo celý týždeň pred sv. omšami.
Slávnosť prijatia sviatosti birmovania začne v sobotu (24.9.) o 10:30 vo Veselom. Z poverenia otca
arcibiskupa príde vyslúžiť túto sviatosť generálny vikár a riaditeľ arcibiskupského úradu Vsdp. Mons.
Peter Šimko. Prosím birmovancov a ich rodinných príslušníkov, aby zaujali svoje miesta v kostole
a sprievode najneskôr 15 min. pred začiatkom slávnosti.
Zo SSV v Trnave už prišli – kalendár – Pútnik na rok 2023 a spomienková kniha o návšteve pápeža
Františka na Slovensku, ktoré si môžete vyzdvihnúť po skončení sv. omše u horliteľov pred kostolom.
Členský príspevok je 8,- €.
Ďakujem birmovancom a ich rodičom, ktorí sa zapojili do upratovania kostola a tým, ktorí mali službu.
Ďakujem tým, ktorí zorganizovali a zúčastnili sa púte k Sedembolestnej P. Márii na celonárodnej púti...
Tento týždeň pracujeme do stredy v interiéri kostola vo Veselom, každá pomoc je vítaná. Sv. omše
budú v pondelok a utorok vonku pred kostolom. Prosím o upratanie farského kostola v stredu o
16:00 h.
Pri východe z kostola je nové číslo časopisu Moja Trnavská arcidiecéza, (aj nový rozpis pre lektorov).
Na kostol obetovali: jedna rodina 150,- €, dve rodiny po 100,- €, dve po 50,- €. Bohu vďaka.

