FARSKÉ OZNAMY, 4. 9. – 11. 9. 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ KALENDÁR
Streda: spom. sv. Marka, Melichara a Štefana, kňazov, košických mučeníkov
Štvrtok: sviatok Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie (neprikázaný sviatok)
Nedeľa: dvadsiata štvrtá v období cez rok

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + manžel Jozef Sabo, rodičia Opatoví a Mária Opatová
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 6:30 Za zdravie a Božiu pomoc mamy Agáty
Utorok: Veselé, 18:00 + rodičia Justína a Aurel, Karolína a Anton, krstný Milan a ostatná + rodina
Streda: Veselé, 18:00 + Helena Chnápková, 1. výročie, jej manžel Jozef, 10. výročie
rodičia Chnápkoví, Kováčoví a ostatná + rodina
Štvrtok: Rakovice, 17:00 Za dary Ducha Sv. pre birmovancov a ich rodiny
Veselé, 18:00 Za farníkov
Piatok: Veselé, 18:00 + Anna a Jozef Madunickí
Sobota: Veselé, 7:30 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine Filomény
Nedeľa: Rakovice, 9:00 Za živú a zomrelú rodinu Dalošovú a Ševečkovú
Veselé, 10:30 Za farníkov
Birmovanci (druhá polovica) budú mať rozhovor s kňazom na fare v sobotu 10. 9. 2022 od 9:00 hod.
podľa rozpisu. Kto pre vážnu prekážku nemôže prísť v sobotu, nech si vopred dohodne stretnutie
s kňazom. Ďalšie spoločné stretnutie, na ktorom si „odskúšame“ priebeh slávnosti birmovania
(„generálny nácvik“) bude v piatok 16. 9. o 18:00 hod. v kostole vo Veselom.
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 od mosta pri
cintoríne a vo Veselom z autobusových zastávok o 7:00 hod.
RKFÚ vo Veľkých Kostoľanoch oznamuje, že v dňoch 10.-11.-12. septembra sa uskutoční tradičná Púť
k Panne Márii do Hájička. Hlavným celebrantom nedeľnej svätej omše o 10:30 hod bude pán farár
Marián Kuffa, ktorý bude mať aj prednášku o 15:00 hod vo farskom kostole.
Komunita Emanuel pozýva 16. – 30. ročných na stretnutie On je živý, v dňoch 30. 9. - 2. 10. 2022 v
Badíne pri Banskej Bystrici, kde majú možnosť zažiť sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer
milosrdenstva, praktické workshopy, skupinky zdieľania, párty, či čas oddychu s priateľmi. Témou
stretnutia je 'Pokoj'. Ako si v týchto časoch zachovať vnútorný pokoj? Ako ho šíriť a vnášať do
rozhovorov a vzťahov?
A tento týždeň pracujeme do štvrtka v interiéri kostola vo Veselom, každá pomoc je vítaná. Sv. omše budú
v utorok a stredu vonku pred kostolom. Prosím o upratanie farského kostola vo štvrtok od 16:00 hod.

Na kostol obetovali Jedna rod. 300,- €, jedna 200,- dve po 100,- €, dve 50,- €, štyri 20,- €. Bohu vďaka.

