FARSKÉ OZNAMY, 15.11. – 22. 11. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: spom. sv. Margity Škótskej
Utorok: spom. sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Streda: spom. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla
Sobota: spom. Obetovanie Panny Márie
Budúca nedeľa je Nedeľa Krista Kráľa, záver liturgického roka

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Štefan KRAJČO a rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 17:00 + rodičia KOVÁROVÍ a IVANČÍKOVÍ
Utorok, Veselé, 17:00 + Stanislav MOSNÝ, 9. výročie a manželka HEDVIGA
Streda, Veselé, 17:00 + rodičia Melánia a Štefan RIČOVSKÍ a manžel Ladislav DOBISZ
Štvrtok: Rakovice, 17:00 + Rudolf MAGALA, jeho zosnulí rodičia a starí rodičia z oboch strán
Piatok, Veselé, 17:00 + Jozef VLHA, manželka Melánia, syn Jozef a starí rodičia VLHOVÍ a POLÁKOVÍ
Sobota, Veselé, 7:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru a jej syna
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Ján SOJKA, jeho rodičia a ostatná rodina
Veselé, 10:30 Za farníkov
Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá,
ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv.
šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu
využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné,
a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v
rade za sebou. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa
môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa
môže zúčastniť iba 50 veriacich. Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné
bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale
nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch
pred chrámom. Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú
rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti ...
Pozývam Vás sledovať tradičnú TRNAVSKÚ NOVÉNU, prostredníctvom TV LUX, alebo Rádia LUMEN každý deň,
do soboty 21. novembra o 18:00. Zvážte prosím osobnú účasť na sv. omšiach, hoci sv. omše budú na dvoch
miestach – v Hrubom kostole i v katedrále sv. Jána Krstiteľa (Univerzitný kostol), počet v oboch kostoloch bude
obmedzený na 500 veriacich. Otcovia biskupi vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu,
každý piatok až do 18. decembra 2020. Zároveň nás pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko“.
Internetové vysielanie svätých omší z farského kostola budete môcť sledovať vzhľadom k novej situácii iba
v nedeľu o 10:30 a prikázané sviatky. K dispozícii som aj pri vysluhovaní sv. spovede pred sv. omšami.
Obetovali na kostol: Na bežný účet farnosti jedna rodina 200,- €, jedna 50,- €, mne osobne jedna rodina 50,€, jedna 30,- EUR. Naďalej môžete finančne pomôcť aj platbou priamo na účet farnosti. Bohu vďaka.

