FARSKÉ OZNAMY, 3.5. – 10. 5. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: spom. sv. Floriána, mučeníka, patróna hasičov, vojakov a záchranárov
Budúca nedeľa je piata veľkonočná, DEŇ MATIEK
Sväté omše slávim na základe rozhodnutí príslušných štátnych orgánov a cirkevných autorít každý deň
bez účasti ľudu, pokiaľ nebude určené príslušnými autoritami inak. Nedeľné a sviatočné sv. omše
budú prenášané v priamom prenose na internete.
Ako budú slúžené sväté omše:
4. 5. + rodina LETKOVÁ, BEHULOVÁ a HUPKOVÁ
5. 5. + manžel Ladislav KOLLÁR, 2. výročie
6. 5. + Štefánia DRIETOMSKÁ, 1. výročie
7. 5. + manžel Ivan TALAJKA, 15. výr. rodičia z oboch strán, vnuk Mário a švagor Róbert
8. 5. + Imrich a Mária DURAČKOVÍ, zať Jozef a ostatní zomrelí z rodiny
9. 5. Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
10. 5. Za farníkov
Už o niekoľko dní mala byť v našej farnosti Slávnosť prvého svätého prijímania. Nakoľko ešte stále nie
sú slúžené sv. omše za účasti ľudu, preto sa táto slávnosť presúva na neurčito. Keď sa situácia okolo
pandémie koronavírusu upokojí, potom sa s rodinami tretiakov dohodneme na ďalšom postupe.
Podľa predbežného plánu krízového štábu a vlády SR, pokiaľ sa bude epidemiologická situácia vyvíjať
priaznivo, v najbližších dňoch sa za určitých podmienok opäť otvoria kostoly. Preto prosím, aby ste
prišli v sobotu 9. 5. poupratovať kostoly v našej farnosti. Myslím si, že sa to dá zvládnuť možno aj
s rúškom na tvári. Len treba trochu odvahy a dobrej vôle. Od otvorenia kostolov budú opäť fungovať
všetky služby aj pri sv. omšiach – miništranti, lektori, speváci, organisti a ostatní. Rovnako aj začiatky sv.
omší budú v časoch, ako je zvykom.
Ďakujem všetkým, ktorí ste mi aj v čase pandémie pomáhali v mojej pastoračnej službe: ženám, ktoré
ste upratovali okolo kostola, alebo na fare, ktoré ste mi varili, pánovi kostolníkovi, pani kostolníčke,
tým, ktorí ste pomáhali pri vysielaní sv. omší naživo, alebo inak ste zveľaďovali priestory kostolov.
Rovnako aj ja prosím, aby sme boli počas tejto krízovej situácie k sebe nie menej ohľaduplní. Určite
niektorí to zvládajú lepšie, iní horšie, práve preto prosím nás veriacich, aby sme MY boli tými, ktorí
situáciu upokojujú, nie zhoršujú. Buďme trpezliví aj s nariadeniami vlády, lebo kto má v úcte autority,
ten má v úcte aj seba a dobre vychováva pokolenie detí a mladých. Rodičov školopovinných detí
prosím, aby deťom kontrolovali úlohy z náboženstva, ktoré majú na webovej stránke školy každý
týždeň nové.
Niektorí ma hľadali a vraj nenašli na fare, týmto sa ospravedlňujem a prosím o trpezlivosť. Snažím sa
mať telefón stále pri sebe, no napr. pri modlitbe alebo sv. omši ho mám stíšený. Tí, ktorí mali slúžené
sv. omše, budú môcť svoj milodar odovzdať potom, ako bude možné slúžiť sv. omše za účasti ľudu
v sakristii po sv. omšiach.
V uplynulom týždni obetovali na kostol: Bohuznáma rodina 100,- € päť rodín po 50,- €, päť po 20,- €
a dve po 10,- €. Bohuznáma rodina na účet farnosti 30,- €. Pán Boh vám odplať všetky milodary, čo si
veľmi vážim aj preto, lebo už dva mesiace nemá farnosť žiadne iné príjmy.

MODLITBA V ČASE EPIDÉMIE
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!

