FARSKÉ OZNAMY, 5. 7. – 12. 7. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: spom. sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Sobota: sviatok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy
Budúca nedeľa je pätnásta v období cez rok
Ako budú slúžené sväté omše:
Nedeľa, Veselé 8:00 + pán biskup Štefan MOYSES, (151. rokov od jeho smrti)
Rakovice 10:00 Za farníkov, hodová sv. omša
Pondelok, Veselé 18:00 + Júlia MARŠOVÁ a jej dcéry Anna a Pavlína
Utorok, Veselé 18:00 + Ladislav SRDOŠ, pri nedožitých 60 rokov života
Streda, Veselé 18:00 + Rudolf a Mária a ich + nevesta Anna
Štvrtok, Rakovice 18:00 + Juraj MICHÁLIK, jeho manželky a ich zomrelé deti
Piatok, Veselé 18:00 + rodičia Anna, 25. výr. a Severín, HAVRLENTOVÍ a rodičia z oboch strán
Sobota, Veselé, 7:30 + Helena PALKOVIČOVÁ, 1. výr., manžel Anton, rodičia Michalcoví a Palkovičoví
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Cecília BLAHOVÁ, jej manžel Milan a ich rodičia z oboch strán
Veselé 10:30 + starí rodičia Štefánia a Stanislav CHNÁPKO
Pripomínam, že aj naďalej platia hygienicko – epidemiologické predpisy v čase pandémie. Na
Bohoslužby prichádzajú iba tí, ktorí netrpia žiadnym nákazlivým ochorením dýchacích ciest. Počas
pobytu v kostole dodržujeme vzájomné odstupy tak, že jedno miesto je vždy voľné – pred nami i vedľa
nás (pokiaľ nie sme s rodinnými príslušníkmi – vtedy sedíme vedľa seba). Na tvári máme rúško, alebo
šál. Neodporúča sa dávať si znak pokoja podaním rúk. Naďalej platí predpis podávania Sv. Prijímania
na ruku. Ten, komu to robí vážny problém, (má napr. palice alebo nejakú kožnú chorobu na ruke, môže
prijímať aj do úst.
Ďakujem tým, ktorí ste do kostola vo Veselom zakúpili nové koberce. Verím, že budú dlho slúžiť
svojmu účelu.
Obetovali na kostol: Bohuznáma rodina 250,- €, dve Bohuznáme rodiny po 100,- EUR tri rodiny po
50,- €, tri po 20,- €. Pri Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca (Obulus sv. Petra) ste obetovali
spolu 314,- €. Pán Boh vám odplať všetky milodary.

