FARSKÉ OZNAMY, 8.11. – 15. 11. 2020, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: Sviatok - Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Utorok: spom. sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Streda: spom. sv. Martina z Tours, biskupa
Štvrtok: spom. sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Budúca nedeľa je tridsiata tretia v období cez rok, štvrtý svetový deň chudobných

Začiatky a úmysly svätých omší
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Marta BREZINOVÁ, a + rodičia Ľudovít a Mária DANAŠOVÍ
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + matka Anna MUCHOVÁ, 1. výr., jej manžel Ľudovít,
starí rodičia z oboch strán a ich zomrelé deti
Utorok, Veselé, 18:00 + Helena a Vojtech HUĽVOVÍ a zosnulí z oboch strán
Streda, Veselé, 18:00 + manžel Ján SPÁL, jeho rodičia a ostatní zomrelí z rodiny HORINOVEJ
Štvrtok: Rakovice, 18:00 Za uzdravenie vnučky Nikolky a jej starkej
Piatok, Veselé, 18:00 Zomrelí z rodiny REJDUGOVEJ a KOPTOVEJ
Sobota, Veselé, 7:30 + Sidónia MALINOVÁ a krstní rodičia Ľudmila a Michal
Nedeľa, Rakovice, 9:00 + Štefan KRAJČO a rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky z 29. októbra 2020 je od 2. novembra 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre
tých, ktorí sa vedia preukázať:
a) buď potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra
2020 alebo počas trvania zákazu vychádzania (ktorý trvá zatiaľ do 14. 11.2020).
b) alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu
certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 podľa pokynov epidemiológov. Verejné bohoslužby sú
však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Prednosť majú tí rodinní príslušníci,
ktorí si dali slúžiť úmysel sv. omše. S RT-PCR alebo antigénovým testom je možné od 2. novembra navštíviť aj
cintoríny. Výnimku z obmedzenia majú stále pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa
môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. Na požiadanie vás hocikedy vyspovedám a podám aj
Sväté prijímanie.
Otcovia biskupi vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu, v piatky od 30. októbra až do 18.
decembra 2020. Zároveň nás pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko“. Veriaci medzi 18. a 60.
rokom života, ktorí sú zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia
takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok, to znamená jesť iba bezmäsitý pokrm a najesť sa
dosýta jedenkrát za deň. Ostatní si môžu vybrať iný druh pokánia.
Internetové vysielanie svätých omší z farského kostola prebieha naďalej v pracovné dni vo vyhlásenom čase
a v nedeľu o 10:30 na vopred ohlásené úmysly.
Obetovali na kostol: Jedna rodina 100,- €, jedna 50,- €, jedna 40, jedna 30,- dve po 20 a 10 EUR. Tí, ktorí
môžete finančne pomôcť, poukážte prosím svoje finančné príspevky priamo na účet farnosti. Bohu vďaka.

