FARSKÉ OZNAMY, 4.10. – 11. 10. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: spom. sv. Faustíny Kowalskej, panny
Streda: spom. Ružencovej Panny Márie
Budúca nedeľa je dvadsiata ôsma v období cez rok
Ako budú slúžené sväté omše
Nedeľa, Veselé, 8:00 Za duše v očistci
Rakovice, 9:00 + Žofia MILANOVÁ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Šimonka
Utorok, Veselé, 18:00 + rodičia Bartolomej a Armela STRECKÍ, ostatní zomrelí z rodiny
a za zdravie a Božiu pomoc
Streda,
Veselé, 18:00 Na úmysel pána arcibiskupa
Štvrtok: Rakovice, 18:00 Za zastavenie pandémie koronavírusu
Piatok,
Veselé, 18:00 + Katarína KUBICOVÁ, jej manžel Rudolf a ich syn Milan
Sobota, Veselé, 7:30 + Jozef SPIŠÁK, jeho manželka Paulína a + rodičia z oboch strán
Nedeľa, Veselé, 8:00 Za duše v očistci
Rakovice, 9:00 Za živých a zomrelých členov Ružencového bratstva v Rakoviciach
Veselé, 10:30 Za farníkov
Bratia a sestry, určite ste zaregistrovali vyhlásenie núdzového stavu a zároveň obmedzenie účasti na
verejných podujatiach do maximálneho počtu 50 účastníkov. Toto platí aj pre sv. omše a iné
pobožnosti. Preto otcovia biskupi opäť vydali všeobecný dišpenz (úľavu) od účasti na nedeľnej sv.
omši, pokiaľ bude toto obmedzenie trvať. Z dôvodu obmedzenia počtov veriacich, budete mať
v nedele možnosť účasti až na troch sv. omšiach, pribudne ešte jedna sv. omša vo Veselom, so
začiatkom o 8:00 hod.
Uvedený maximálny počet v našich kostoloch je zabezpečený tak, že v Rakoviciach sú určené presne
miesta na sedenie a vo Veselom je vydaných 40 kartičiek na sedenie, ktoré si môžete prevziať pri
vstupe a potom opäť vrátiť. Niektoré miesta sú počítané pre tých, ktorí pri sv. omši posluhujú kňazovi,
čiže sú viazané stále. Dodržujme prosím striktne pokyny hygienikov, aby sme neprišli aj o túto
možnosť. Tí, ktorým sa neujde miesto v kostole, môžu sa samozrejme sv. omše zúčastniť aj na
priestranstve pred kostolom, takisto pri dodržaní patričného odstupu a nosenia ochranných pomôcok.
Pri svätých omšiach je výrazne obmedzený aj spev. Internetové vysielanie hlavnej sv. omše o 10:30
Vám zostáva tiež k dispozícii. Napriek neľahkej situácii, povzbudzujem k stálej účasti na sv. omšiach
mladé rodiny a deti, ktoré sa dokážu ľahšie prispôsobiť aj takýmto náročným okolnostiam.
Obetovali na kostol: dve rodiny po 100,- €, jedna 70,- €, tri po 50,- € jedna 40,- €, šesť po 20,- €. Na
Bežnom účte je spolu 13 680,- € Pán Boh Vám odplať všetky milodary.

