FARSKÉ OZNAMY, 8. 3. – 15. 3. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
V utorok 10. marca sa začíname modliť Deviatnik k sv. Jozefovi. Budúca nedeľa je tretia pôstna.
Začiatky a úmysly svätých omší:
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Peter BOKOR, 10. výročie
Veselé, 10:30 + Vladimír TRNÁK, 1. výročie
Pondelok: Veselé, 18:00 Za obrátenie a odvahu pristúpiť k sv. spovedi aj pre zatvrdlivých hriešnikov
Utorok: Veselé, 18:00 + Serafína PÁPAYOVÁ, 10. výročie a celá zosnulá rodina Pápayová
Streda: Veselé, 18:00 + Jozef MIKLOVIČ, 10. výročie a jeho mama Helena, 9. výročie
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Jozef ZÁBRODSKÝ, dcéra Miroslava,
brat, švagrovia, rodičia a starí rodičia z oboch strán
Piatok: Veselé, 18:00 + Adrián BENEDIKOVIČ
Sobota: Veselé, 7:30 Za fundátorov farského kostola (2)
Nedeľa: Rakovice, 9:00 + Jozef LUŽAK, 13. výročie a jeho manželka Ľudmila, 12. výročie
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pobožnosti Krížovej cesty budú v piatky pred sv. omšou o 17:15 a v nedele popoludní o 14:30.
Mladíci, ktorí vnímajú volanie ku kňazstvu, môžu sa prihlásiť na štúdium Katolíckej teológie na
Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
v termíne do 30. 4. 2020. Deň otvorených dverí bude 13. mája 2020 a prijímacia skúška 16. 6. 2020.
Podmienky prijatia: Denné štúdium – mravný a bezúhonný život kresťana – ukončené stredoškolské
vzdelanie s maturitou – znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina,
francúzština) – odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska – dobrý zdravotný stav pre výkon
povolania (lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti) – prijatie do kňazského seminára. Na
štúdium Katolíckej teológie sa môžu prihlásiť aj záujemci o vyučovanie Katolíckeho náboženstva.
Ako už viete, ani naša vlasť nezostala imúnna pred ochorením koronavírusom. Aby sa predišlo
zhoršeniu stavu a prípadnému uzavretiu kostolov, je potrebné dôsledne dodržiavať nasledovné
preventívne opatrenia, ktoré odporúča Konferencia biskupov Slovenska:
Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do
zahraničia. Spoločné podujatia okrem liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia
dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav
nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, majú zodpovednosť voči
ostatným, aby sa choroba nerozširovala. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať sväteničky a z
lavíc treba odložiť spoločné predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa
nepodávajú z rúk do rúk ( u nás budú košíky vzadu buď na stoličkách, alebo ich budú mať v rukách
miništranti). Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať, alebo odporučiť iba vzájomný úklon
hlavy, namiesto podávania rúk. (Po príchode domov si vždy dôkladne umyme ruky!) Veriacich
prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme
obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj
pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.
Milodary: jedna rodina 100,- €, jedna 50,- €, štyri po 20,- €, dve po 10,- €. Pri Jarnej zbierke na charitu
ste obetovali spolu 450,- €, z predaja Rakovických šálok 59,50 €. Za všetky milodary Pán Boh zaplať.

