FARSKÉ OZNAMY, 15. 3. – 29. 3. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
19. 3. – štvrtok – Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
22. 3. Štvrtá pôstna nedeľa, nedeľa Laetare
25. 3. – streda – Slávnosť zvestovanie Pána
29. 3. Piata pôstna nedeľa
Začiatky a úmysly svätých omší: Sväté omše slávim každý deň, súkromne, približne v časoch, kedy
môžete sledovať sv. omše na TV LUX, alebo počúvať na Rádiu Lumen.
V uplynulých dňoch boli odslúžené nasledovné úmysly svätých omší:
10. 3. Za odvrátenie šírenia nákazy COVID 19
11. 3. Na úmysel pána arcibiskupa
12. 3. + Jozef ZÁBRODSKÝ, dcéra Miroslava, brat, švagrovia, rodičia a starí rodičia z oboch strán
13. 3. + Adrián Benedikovič
14. 3. + Jozef Miklovič, 10. výročie, jeho mama Helena, 9. výročie
15. 3. Za farníkov
16. 3. Za odvrátenie nákazy COVID 19
17. 3. Na úmysel kňaza
18. 3. Za fundátorov farského kostola
19. 3. Za ctiteľov a rodiny sv. Jozefa, najmä za tých, ktorí sa modlili Deviatnik
20. 3. Za odvrátenie nepriazne počasia, najmä prosba o ochranu pred mrazmi
21. 3. Na úmysly Panny Márie
22. 3. Za farníkov
23. 3. Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Napriek tomu že okolo nás zúri ochorenie COVID 19, nestrácajme ako veriaci kresťania nádej a dôveru
v Pána Boha. V jeho rukách je náš život, v našej viere a jeho milosrdenstve je naša večnosť.
Neprechovávajme v srdci strach alebo hnev, ale uvažujme nad udalosťami týchto dní vo svetle Božieho
slova. Hoci je náš pohyb a vonkajšia sloboda obmedzená z dôvodu zdravotnej ochrany a bezpečnosti
štátu, nedovoľme, aby bola obmedzená sloboda vnútorná, ktorá žije zo vzťahu s Pánom Bohom
a blížnymi. Modlime sa nielen za zdravie, ale aj za ponaučenie z tejto krízy pre celé ľudstvo.
Sväté omše za účasti ľudí nemôžu byť po rozhodnutí Biskupskej konferencie až do konca marca:
Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného
zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme,
aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020. Z tohto
rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v
uvedenom období - od 10. 3. do 31. 3. 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši. V tejto osobitnej
situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kánon 1248 § 2), ktoré
stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení,
veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním
Liturgie hodín, alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine.
Prosím rodičov, aby ste počas týchto dní venovali pozornosť aj Náboženskej výchove detí, ktorá
prebieha prostredníctvom internetovej stránky ZŠ v Rakoviciach. Ďakujem za Váš záujem.
V noci z 28. 3. na 29. 3. sa zmení čas na Letný, posunieme si hodiny o jednu hodinu dopredu.

