FARSKÉ OZNAMY, 7. 6. – 14. 6. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Štvrtok: prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Sobota: spom. sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je Jedenásta v období cez rok
Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Rakovice 9:00+ Michal a manželka Emerencia BAŽANIOVÁ, starí rodičia z oboch strán
a Serafína VESELSKÁ
Veselé 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé 18:00 + Elena ZACHAROVÁ, 10. výročie
Utorok, Veselé 18:00 + Milan BUGAROVIČ, 4. výr., + rodičia Bugarovičoví, Bírošíkoví a ostatná rodina
Streda,
Veselé 18:00 Poďakovanie za dožitých 80. rokov života
Štvrtok, Rakovice 17:00 Za Božiu pomoc a ochranu prvoprijímajúcich detí i ich rodičov
Veselé 18:00 Za farníkov
Piatok,
Veselé 18:00 + Jozef CHNÁPKO, + rodičia Chnápkoví, Kováčoví a ostatná zosnulá rodina
Sobota, Veselé, 7:30 Na úmysel pána arcibiskupa
Rakovice 18:00 + Ľubomír KOVÁR, 5. výročie – s platnosťou na nedeľu
Nedeľa, Veselé 10:30 Za farníkov
Od 3. júna je v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradilo
šachovnicové sedenie. To znamená, že si sadáme na každé voľné miesto tak, že z každej bočnej strany,
ako aj spredu, kde sedíme, je jedno miesto voľné. Ak sedia vedľa seba rodinní príslušníci, musí ostať
pred nimi i za nimi rovnaký počet miest voľný. Ideálne je, ak si rodiny sadnú tak, aby mali od ostatných
odstup aspoň 1 meter. Úrad verejného zdravotníctva SR informoval, že maximálny počet účastníkov sa
bude meniť. Od 10. júna by to malo byť do 500 osôb na podujatí, od 1. júla až do konca tohto roka do
1000 osôb. To znamená, že aj v našej farnosti sa už môže konať tradičný Liturgický sprievod Božieho
Tela, ľudovo nazývaný Oltáriky. Tieto sa uskutočnia na budúcu nedeľu po sv. omši po obci Veselé, tak
ako je zvykom. Pozývam všetkých, predovšetkým rodiny s deťmi a mladých, ktorých bolo doposiaľ
v kostole veľmi málo. Dievčence nech si prinesú košíčky s lupienkami kvetov, ktoré budú sypať pred
Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Prosím, aby prišli aj miništranti.
Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti
zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. Tento dišpenz platí pre
tých, ktorí sú chronicky chorí, alebo im nosenie rúšok robí problém. Ostatní by na sv. omšu mali prísť.
Ďakovná pobožnosť pri Mariánskom stĺpe v Rakoviciach na čerešňovej ceste bude na budúcu nedeľu
o 15:00. Pred sv. omšami sa modlíme júnové pobožnosti, na ktoré ste srdečne pozvaní. Ďakujem
deťom a mladým, ktorí si robíte úlohy z náboženstva. Je to pre mňa aj určitý druh zadosťučinenia ...
Obetovali na kostol: Jedna Bohuznáma rodina 100,- €, tri Bohuznáme rodiny po 50,- €, štyri po 20,a päť po 10,- €. Pán Boh vám to odplať ...

