FARSKÉ OZNAMY, 17. 5. – 24. 5. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Ich obsahom je prosba za úrodu a tento rok aj prosba za
zastavenie pandémie koronavírusu. Po skončení sv. omše bude vždy krátka Eucharistická poklona.
Štvrtok: prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána Ježiša
Budúca nedeľa je siedma veľkonočná, Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov
a zároveň aj Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne
Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Rakovice 9:00 + Jozef LUŽÁK, 13. výr., manželka Ľudmila, 12. výročie
Veselé 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé 18:00 + rodičia KUNICOVÍ a ŠELEROVÍ a ostatná zomrelá rodina
Utorok, Veselé 18:00 + rodičia Jozef a Jolana a + sestra Mária
Streda, Veselé 18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok, Rakovice 17:00 + brat Vladimír a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
Veselé 18:00 Za farníkov
Piatok, Veselé 18:00 + Miroslav STRECKÝ, 10. výr. + z rodiny KOVÁROVEJ, HORNÁKOVEJ a STRECKEJ
Sobota, Veselé, 7:30 + Jozefína a Jozef KONČEKOVÍ
Nedeľa, Rakovice 9:00 + rodičia Rudolf a Anna VIDOVÁ
Veselé 10:30 Za farníkov
Keďže účasť na sv. omšiach je v čase celoplošnej karantény stále dobrovoľná, Nedeľné a sviatočné sv.
omše vo Veselom, okrem toho, že sa na nich môžete zúčastniť aj „fyzicky“, sú prenášané aj v priamom
prenose na internete. Prosím, aby sme naďalej dodržiavali všetky príslušné predpisy účasti na sv.
omšiach – najmä odstupy, rúška a dezinfekciu rúk. Na sv. prijímanie ideme postupne, v patričných
odstupoch, Božie telo prijímame na ruku tak, že máme prekrížené dlane, na vrchnú nám kňaz položí
Eucharistiu, prejdeme nabok od kňaza a tam prijmeme Telo Pána Ježiša tvárou k oltáru. Prosím, aby
sme mali hornú dlaň vystretú, aby sa kňaz nedotkol napríklad vašich prstov. Do farského kostola bol
zakúpený difuzér, ktorý aktívne dezinfikuje náplňou mentolovej vône celý priestor kostola. Je to
technológia zdraviu neškodná, certifikovaná.
Slávnosť prvého svätého prijímania sa po dohode s rodičmi prekladá na sobotu 12. septembra 2020
o 10:00 hod. Prvoprijímajúci budú mať preskúšanie v sobotu 20. júna od 9:00 hod, v intervale po 15
min., pri zachovaní všetkých epidemiologických predpisov. Rodičov školopovinných detí prosím, pokiaľ
deti opäť nastúpia do školy, aby ste deťom kontrolovali aj úlohy z náboženstva.
Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi zriadila Infolinku pre seniorov. Na číslo 0948 192 091 môžete
volať každý pracovný deň od 12:00 – 17:00 hod. Môžete si tam zahlásiť aj úmysly sv. omší.
Obetovali na kostol: Na kaplnku Pražského Jezuliatka dobrodinci 400,- €, jedna rod. 100,- € dve
rodiny po 50,- €, jedna 20,- €. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach Zbierka na Katolícke
masmédiá. Takto môžeme podporiť TV LUX, Rádio Lumen, Katolícke noviny. Pán Boh vám odplať ...

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!

