FARSKÉ OZNAMY, 10. 5. – 17. 5. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Utorok: spom. sv. Pankráca, mučeníka
Streda: spom. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Štvrtok: sviatok sv. Mateja, apoštola
Sobota: spom. sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Budúca nedeľa je šiesta veľkonočná
Nedeľné a sviatočné sv. omše vo Veselom budú prenášané v priamom prenose na internete.
Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Rakovice 9:00 + Miroslav BAŽANI a jeho rodičia
Veselé 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé 18:00 + Pavol a Anna ŠPRTOVI, zať Bohumil a starí rodičia z oboch strán
Utorok, Veselé 18:00 + Mária FABOVÁ, sestra Helena, brat Jozef a rodičia z oboch strán
Streda, Veselé 18:00 + rodičia KOPRNOVÍ a ŠIMÁKOVÍ
Štvrtok, Rakovice 18:00 Za členov a rodiny Božského Srdca Ježišovho
Piatok, Veselé 18:00 + Ján DUGÁT a jeho rodičia
Sobota, Veselé, 7:30 + Klement SVITEK, jeho manželky a starí rodičia
Nedeľa, Rakovice 9: 00 + Jozef LUŽÁK, 13. výr., manželka Ľudmila, 12. výr.
Veselé 10:30 Za farníkov
Už niekoľko dní máme mariánsky mesiac máj, kedy sa modlievame Májové pobožnosti pred sv. omšou.
Na tieto pobožnosti pozývam aj rodiny s deťmi, zvlášť na modlitbu posvätného ruženca, ako
poďakovanie za posilu a ochranu Preblahoslavenej Panny Márie v čase koronakrízy, a zároveň aj ako
prosbu o potrebný dážď a dobré počasie pre zasadené a zasiate plodiny.
Už o niekoľko dní mala byť v našej farnosti Slávnosť prvého svätého prijímania. Na stredu 13. mája
prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby ste prišli, patrične chránení, na sv. omšu do Veselého a po
nej sa vonku dohodneme na ďalšom postupe, čo s prípravou na prvé sv. prijímanie. Príďte prosím
všetci.
Rodičov školopovinných detí prosím, pokiaľ deti opäť nastúpia do školy, aby ste deťom kontrolovali
úlohy z náboženstva, ktoré majú na webovej stránke školy každý týždeň nové. Niektoré deti mi doteraz
neodovzdali ani jednu úlohu a nedali o sebe ani vedieť.
Ďakujem všetkým, ktorí ste „vygruntovali“ a vydezinfikovali naše kostoly. Zvlášť ďakujem samospráve
našich obcí a obetavým ženám, ktoré ste si našli čas. Od otvorenia kostolov budú opäť fungovať aj
služby pri sv. omšiach – miništranti, lektori, speváci, organisti. Tí, ktorí mali slúžené sv. omše, môžu
svoj milodar odovzdať v sakristii po sv. omšiach.
 POĎAKOVANIE MAMÁM 
V uplynulom týždni obetovali na kostol: Bohuznáma rodina na účet farnosti 100,- €, tri rodiny po
50,- €, dve po 30,- € dve po 20,- €. Na bežnom účte farnosti je teraz 6 503,- EUR. V marci sa zakúpila
elektronická sanácia fary ATMOSAN v hodnote 1390,-€, Kaplnka Pražského Jezuliatka 384,- €,
Doplatok za reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého bol 1300,- €, technologické prostriedky na
prenos sv. omší 1093,- €, Elektro materiál na novú inštaláciu v spovedniciach a v priestoroch veže
350,- € + mesačné platby za energie. V najbližších dňoch bude platba za elektrické revízie. Pán Boh
vám odplať za Vaše milodary, zvlášť tým, ktorí ste obetovali aj v čase finančnej neistoty.

MODLITBA V ČASE PANDÉMIE
Otče náš, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný Bože,
z lásky k nám si poslal na svet svojho Syna, lekára našich duší a našich tiel.
Zhliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej dobe zmätku a strachu v mnohých regiónoch Európy a sveta
obracajú k tebe a hľadajú silu, spásu a úľavu.
Zachráň nás pred chorobou a strachom,
uzdrav našich chorých,
uteš ich rodiny,
daj múdrosť našim vládcom,
silu a duchovnú odmenu našim lekárom, zdravotným sestrám a dobrovoľníkom,
večný život mŕtvym.
Neopúšťaj nás vo chvíľach skúšky,
ale zbav nás od všetkého zla.
Prosíme teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Mária, Matka zdravia a nádeje, oroduj za nás!

