FARSKÉ OZNAMY, 1.11. – 8. 11. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Streda: spom. sv. Karola Boromejského, biskupa
Budúca nedeľa je tridsiata druhá v období cez rok
Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + manželia Peter a Štefánia MALINOVÁ, ich zať Vladislav
a starí rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 Za zosnulých farníkov
Utorok, Veselé, 18:00 + z rodiny Kuljačkovej, Trenčanovej, Duvačovej a Daškovej
Streda, Veselé, 18:00 + manžel Jozef KRAKOVIK, 21. výročie, + rodičia Ján a Anna REHÁKOVÍ
a starí rodičia z oboch strán
Štvrtok: Veselé, 18:00 + rodičia Viktor a jeho manželka Mária URBANOVSKÁ,
ich zomrelé deti a ostatná rodina
Piatok, Veselé, 18:00 Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
Sobota, Veselé, 7:30 Za ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Marta BREZINOVÁ, a + rodičia Ľudovít a Mária DANAŠOVÍ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Stále nie je možné sláviť sv. omšu za účasti ľudu. Výnimku z tohto obmedzenia má naďalej pohreb blízkej
osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných
pravidiel.“ Internetové vysielanie svätých omší z farského kostola prebieha v pracovné dni vo vyhlásenom
čase a v nedeľu o 10:30 na vopred ohlásené úmysly. 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 pravé vyjadrenie našej viery.
Veriaci, ktorí sa od dnešného dňa (1. november) do 30. novembra pomodlí aj doma za zomrelých, môže za
obvyklých podmienok získať pre ne úplné odpustky. Tento rok to nemusí byť spojené s ostatnými
podmienkami, nakoľko to vonkajšie okolnosti pandémie nedovoľujú. Pobožnosti na cintorínoch dnes nebudú.
Rovnako nie je možná ani sv. spoveď pred prvým piatkom, ani k chorým. Na požiadanie vás vyspovedám
individuálne, dám vám aj sv. prijímanie. Ktorí ste nablízku, mali ste negatívny test na COVID, podám vám po
skončení tejto „internetovej“ sv. omše Sväté prijímanie.
2. 11. budeme môcť aspoň virtuálne zapáliť sviečku za nenarodené deti. Ostatné informácie nájdete na:
https://sviecka.forumzivota.sk/darovat/
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.
Obetovali na kostol: Jedna rodina 100,- €, jedna 50,- €. Tí, ktorí môžete a máte chuť pomôcť, poukážte svoje
finančné príspevky priamo na účet farnosti. Do poznámky uveďte prosím svoje meno. Bohu vďaka.

