FARSKÉ OZNAMY, 11.10. – 18. 10. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Štvrtok: spom. sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Piatok: spom. sv. Margity Márie Alacoque, panny
Sobota: spom. sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Budúca nedeľa je dvadsiata deviata v období cez rok – MISIJNÁ NEDEĽA
Ako budú slúžené sväté omše
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
Pondelok, Veselé, 18:00 Živí a zosnulí z rodiny
Utorok, Veselé, 18:00 + rodičia RIČOVSKÍ, starí rodičia z oboch strán a ostatná rodina
Streda,
Veselé, 18:00 Živí a zosnulí z rodiny
Štvrtok: Rakovice, 18:00 + Ľudovít LUKÁČ
Piatok,
Veselé, 18:00 + manžel Štefan KOVÁČ, rodičia a starí rodičia z oboch strán
Sobota, Veselé, 7:30 Za duše v očistci
Nedeľa, Veselé, 8:00 Za živých a zomrelých členov Ružencového bratstva vo Veselom
Rakovice, 9:00 + Jozef SABO, rodičia OPATOVÍ a Mária OPATOVÁ
Veselé, 10:30 Za farníkov
NAHRADENÝ PÔVODNÝ TEXT
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. 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 vylúčený aj spev.
- NOVÝM TEXTOM
Od štvrtka 15.10. 2020 budú sv. omše bez účasti veriacich. Internetové
vysielanie svätých omší bude v pracovné dni vo vyhlásenom čase a v nedeľu o 10:30 z farského kostola
vo Veselom na vopred vyhlásené úmysly. Sv. omše nedeľné o 8:00 a 9:00 nebudú do odvolania.
Obetovali na kostol: jedna rodina 100,- €, dve po 50,- €.
Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach Zbierka na misie. Kvôli koronakríze sa
nemôže konať v kostoloch. Aj tak Vás prosím o štedrosť pri tejto zbierke. Svoje
finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88
0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky
uveďte svoju adresu alebo e-mail. Použiť môžete aj QR kód vľavo.

