FARSKÉ OZNAMY, 25.10. – 1. 11. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Streda: sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Budúca nedeľa je slávnosť Všetkých Svätých
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Anton VRCHKÝ, 25. r. od úmrtia a jeho manželka Anna VRCHKÁ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 Za duše v očistci
Utorok, Veselé, 18:00 Za duše v očistci
Streda, Veselé, 18:00 + rodičia ADAMCOVÍ, RIČOVSKÍ, starí rodičia z oboch strán o ostatná + rodina
Štvrtok: Veselé, 18:00 + Jozef BREŽÁK, rodina BREŽÁKOVÁ, BREZINOVÁ a ostatná rodina
Piatok, Veselé, 18:00 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre Šimonka
Sobota, Veselé, 7:30 Na úmysel pána arcibiskupa
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Štefánia MALINOVÁ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS sa vyjadril: "Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22.
októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1.
novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti
obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva
a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.“
Prosím, aby sme my kresťania katolíci rešpektovali oprávnené požiadavky štátnych predstaviteľov a svojím
pokojným postojom prinášali v tomto náročnom období do spoločnosti tak potrebnú nádej, lásku
a spolupatričnosť ako pravdivé vyjadrenie našej viery.
Veriaci, ktorí sa od poludnia sviatku Všetkých svätých do druhého dňa – Spomienky na všetkých verných
zosnulých pomodlí za zomrelých, môže za obvyklých podmienok získať pre ne úplné odpustky. Tento rok to
nemusí byť spojené s návštevou cintorína, ani s prijatím svätého Prijímania, nakoľko to vonkajšie okolnosti
nedovoľujú. Odpustky pre duše v očistci je možné získať od 1. – 30. novembra za rovnakých podmienok.
Pobožnosti na cintorínoch 1. novembra tento rok nebudú. 2. 11. budeme môcť aspoň virtuálne zapáliť sviečku
za nenarodené deti. Ostatné informácie nájdete na: https://sviecka.forumzivota.sk/darovat/
Internetové vysielanie svätých omší z farského kostola vo Veselom bude v pracovné dni vo vyhlásenom čase
a v nedeľu o 10:30 na vopred vyhlásené úmysly. Od 2. novembra je veľa dní voľných, môžete si úmysly zapísať
v sakristii po sv. omšiach alebo cez telefón, prípadne E-mailom.
Prosím, aby rodičia detí dohliadli na prácu svojich detí aj pri predmete náboženská výchova, ktorý sa od 26. 10.
2020 na prvom stupni vyučuje naďalej v škole a na druhom stupni dištančne. Deti budú počas tohto obdobia
dostávať úlohy pomocou školského portálu Edupage. Prosím Vás o súčinnosť a kontrolu detí.
Obetovali na kostol: Jedna rodina 100,- €, jedna 50,- €. Pri Zbierke na misie ste obetovali spolu 310,- EUR. Tí,
ktorí môžete, poukážte svoje finančné príspevky priamo na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000
0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju adresu, alebo E-mail.

