FARSKÉ OZNAMY, 26.4. – 3. 5. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Dnešnou nedeľou sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni
nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky. Toto platí aj pre priamy televízny, alebo rozhlasový prenos.
Streda: sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Piatok: PRVÝ PIATOK v mesiaci, spom. sv. Jozefa, robotníka
Sobota: spom. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je štvrtá veľkonočná, NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Sväté omše slávim na základe rozhodnutí príslušných štátnych orgánov a cirkevných autorít každý deň
bez účasti ľudu. Nedeľné a sviatočné sv. omše budú prenášané v priamom prenose na internete.
Ako budú slúžené sväté omše:
26. 4. Za farníkov
27. 4. Za živých a zosnulých z rodiny (M.)
28. 4. Za živých a zosnulých z rodiny (Z.)
29. 4. Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii syna
30. 4. Za živých a zosnulých z rodiny (A.H.)
1. 5. + Rudolf Strecký, 6. výročie
2. 5. Za členov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
3. 5. Za farníkov
Po skončení tejto sv. omše vám podám sväté prijímanie, prípadne vás vyspovedám.
Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci. K chorým prídem pri dodržaní všetkých hygienických
podmienok v čase pandémie v Rakoviciach v stredu a vo Veselom v piatok ako obvykle. Ak by si niekto
túto službu neželal, dajte mi prosím vedieť.
Ostatní sa môžu po splnení patričných hygienických podmienok vyspovedať v piatok od 16:00 –
18:00 hod., pričom bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Nebudú sa konať nijaké spoločné
modlitby, iba tichá súkromná adorácia. Treba prísť s ochranou tváre, rukavicami a zachovať minimálne
2 metrové odstupy od seba.
V uplynulom týždni obetovali na kostol: z pohrebu p. Emílie Horinovej 100,- € jedna 50,- €, jedna20,- €
a jedna 10,- €. Pán Boh vám odplať všetky milodary.

