FARSKÉ OZNAMY, 5.4. – 12. 4. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
Dnes je NEDEĽA UTRPENIA PÁNA, nazývaná aj Kvetná, začiatok Veľkého týždňa, Vo štvrtok večer
začína Veľkonočné trojdnie Umučenia a zmŕtvychvstania Pána: Zelený štvrtok Pánovej večere, Veľký
piatok utrpenia a smrti Pána a Veľkonočná nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Na Bielu sobotu Cirkev
zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho smrti a zostúpení k zosnulým a modlitbami a pôstom
očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Veľkonočné trojdnie je vrcholom liturgického roku. Sväté omše slávim
každý deň, na základe rozhodnutí príslušných štátnych orgánov a cirkevných autorít bez účasti ľudu.
Tak to bude aj počas nasledujúcich dní veľkého týždňa.
V uplynulých dňoch boli a budú odslúžené nasledovné úmysly svätých omší:
1. 4. + Izidor ŠOKA, 40. výročie, manželka Anna a syn Ján
2. 4. Za odvrátenie škôd na poliach a záhradách
3. 4. Za členov a rodiny Božského Srdca Ježišovho
4. 4. Za členov a rodiny Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
5. 4. Za farníkov
6. 4. + rodičia Florián a Rozália BERNÁTOVÍ, brat Augustín a rodičia z oboch strán
7. 4. + biskup Peter DUBOVSKÝ
8. 4. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine Balšánovej a ostatnej rodine
9.4. Za zdravie a Božiu pomoc pri zákroku srdca sestry Márie
11. 4. Na úmysel pána arcibiskupa Jána
12. 4. Za farníkov
Pri sv. omši na Kvetnú nedeľu, ktorú budem sláviť bez účasti ľudu o 10:30, požehnám aj jaburátka,
ktoré si môžete položiť v predsieni kostola na pripravený stolík. Majte ich označené, zabalené
v papieri. Potom si ich môžete odniesť.
Od tejto nedele sa budete môcť aspoň „virtuálne“ zúčastniť na sv. omšiach v našom farskom
kostole prostredníctvom internetového vysielania, ktoré si naladíte buď na webovej stránke, alebo
na stránke YouTube.
Ak máte záujem o veľkonočnú svätú spoveď, budem Vám k dispozícii ešte v nedeľu 5. apríla, v
Rakoviciach od 14:00 – 15:00; vo Veselom tiež nedeľa od 16:00 – 18:00 hod. Počas spovedania
budem podávať v ½ hodinových intervaloch Sväté prijímanie. Dbajte prosím o dodržanie všetkých
hygienických predpisov v súvislosti pandémiou koronavírusu.
Svätú omšu na Zelený štvrtok budem slúžiť o 18:00 hod.
Na Veľký piatok zachovávame prísny bezmäsitý pôst, ktorý je zvykom predĺžiť až do obradov
Vzkriesenia na Bielu sobotu večer. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15:00. Na Veľký piatok sa
môžete pokloniť (nie bozkom) Svätému krížu od 16:15 – 19:00.
Na Bielu sobotu budete môcť prísť k Božiemu hrobu – individuálne, alebo ako rodiny od 8:00 – 18:00
hod. Bude pritom k poklone vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. Zbierka pri Božom hrobe je
z rozhodnutia Svätého Otca presunutá na jeseň tohto roka.

Veľkonočná vigília bude v sobotu večer so začiatkom o 19:45.
Slávnosť Vzkriesenia oslávime o týždeň v nedeľu o 10:30.
V uplynulom týždni obetovali na kostol: tri rodiny po 100,- €, dve po 50,- €, tri po 20,- € a tri po 10,-€.
Pán Boh vám to odplať.
Milí veriaci, v tejto náročnej dobe Vás vyzývam k trpezlivosti, pokore srdca a dôvere v Božiu
prozreteľnosť. Nech nás táto doba neuvrhne do bezútešnosti a bezmocnosti, ale nech nás vedie
k úprimnej a hlbokej viere, ktorá môže hýbať vrchmi a zastaviť akékoľvek zlo. Nech sa táto Veľká Noc
stane naším spoločným víťazstvom, nielen nad aktuálnou chorobou, ale aj nad ostatnými chorobami
a neduhmi našej doby.
K tomu Vám vyprosujem múdrosť Božieho Ducha, ochranu Panny Márie a požehnanie Všemohúceho
Boha Otca, Syna i Ducha Svätého - váš kňaz a duchovný otec Peter

