FARSKÉ OZNAMY, 29. 3. – 5. 4. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Všetky dni v týždni sú pôstne férie. Budúca nedeľa (5.4.) je Nedeľa Utrpenia Pána, nazývaná aj Kvetná
nedeľa. Tento týždeň máme aj prvý piatok v mesiaci a prvú nedeľu. Sväté omše slávim každý deň,
súkromne.
V uplynulých dňoch boli odslúžené nasledovné úmysly svätých omší:
22. 3. Za farníkov
23. 3. Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
24.3. Za zdravie a Božiu pomoc pre Mariana
25.3. Za farníkov
26.3. Za odvrátenie pandémie koronavírusu
27.3. Na úmysel kňaza
28.3. Za odvrátenie živelných pohrôm a najmä škodlivých mrazov
29.3. Za farníkov
30.3. + mama Janka BEŇOVÁ, 30. výročie
Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré
zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných
bohoslužieb, a to až do odvolania ... Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu
dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj
Apoštolská penitenciária. 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.
Otec arcibiskup Ján Orosch nás povzbudzuje a pripomína, že najlepšou prípravou na slávenie Veľkej
noci je nábožné prijatie sviatosti zmierenia. Keďže tento rok nebudú „hromadné“ sv. spovede,
budem k dispozícii počas vyhlásených časov a dní. Prvým termínom bude piatok od 17:00 – 19:00
v kostole vo Veselom. Ďalšie termíny budú k dispozícii vo Veľkom týždni. Prosím, aby ste dodržiavali
bezpečnostné a zdravotné predpisy. Každú ½ hodinu budem dávať Sväté prijímanie.
Pri sv. omši na Kvetnú nedeľu, ktorú budem sláviť bez účasti ľudu o 10:00, požehnám aj jaburátka,
ktoré môžete položiť v predsieni kostola na pripravený stolík. Majte ich označené, zabalené v papieri.
Na Veľký piatok sa budete môcť pokloniť (nie bozkom) Svätému krížu a na Bielu sobotu budete môcť
prísť k Božiemu hrobu – individuálne, alebo ako rodiny. Bude pritom k poklone vystavená Najsvätejšia
Sviatosť Oltárna. Aj tento rok bude tradičná Zbierka pri Božom hrobe. Môžeme takto prispieť
pomocou pre kresťanov vo Svätej zemi.
V štádiu rokovania je aj Priamy prenos Obradov Veľkého piatku a Veľkonočnej nedele
prostredníctvom internetu. Budú slávené iba za účasti 1 - 2 nevyhnutných pomocníkov. Veľkonočná
vigília bude v sobotu večer so začiatkom o 19:35.

