FARSKÉ OZNAMY, 3. 1. – 10. 1. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Streda: prikázaný sviatok - slávnosť ZJAVENIE PÁNA, Traja králi, požehnanie Trojkráľovej vody /bude
k dispozícii v kostoloch/
Budúca nedeľa je nedeľa KRSTU KRISTA PÁNA, koniec vianočného obdobia
Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 Prosba o zdravie, Božie požehnanie, dar živej viery pre celú rodinu
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 17:00 + Ľudovít BUČKA, jeho manželka Štefánia, starí rodičia a Michal KUBINSKÝ
Utorok, Veselé, 17:00 + rodina KOVÁROVÁ, HORNÁKOVÁ a STRECKÁ
Streda, Veselé, 18:00 Za farníkov
Štvrtok: Veselé, 17:00 + Mária LUHOVÁ, manžel Imrich, rodičia POLČÍKOVÍ a ich zomrelé deti
Piatok, Veselé, 18:00 Za uzdravenie mamy
Sobota, Veselé, 7:30 Za zastavenie pandémie koronavírusu
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Anna JANÁKOVÁ, manžel Emil a rodičia z oboch strán
Veselé, 10:30 Za farníkov
Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje
slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania - zakazuje usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy a na základe Vyhlášky č. 77 Úradu
verejného zdravotníctva SR, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, vo všetkých slovenských
diecézach a eparchiách budú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia
bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho
dodržanie, zároveň prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Modlime sa prosím za pokoj vo svete a zastavenie pandémie koronavírusu.
Vzhľadom k uvedeným zákazom, nemôžu kňazi chodiť po chorých. Len v prípade nebezpečenstva
smrti možno kňaza zavolať hocikedy. Pohreby, krsty, sobáše sú obmedzené na šesť ľudí.
Sväté omše budú prenášané z farského kostola „naživo“ cez internet, tak ako ste nahlásili jednotlivé
úmysly. Tam, kde budú voľné miesta, môžete úmysel nahlásiť SMS správou alebo E-mailom.
Na Dobrú novinu ste prispeli v Rakoviciach sumou 566,- €, vo Veselom
sumou 1186, 56 €, čo je spolu 1752,56 €. Stále môžete prispieť bankovým
prevodom, prípadne cez QR kód.
Na bankovom účte bolo k 31. 12. 2020 spolu 22 085,69 €. Celkové príjmy
farnosti v uplynulom roku boli 37 205,09 €, výdavky 21 036,35 €.
V tomto týždni obetovali na kostol: dve rodiny po 50,-€, jedna 30,-€ , dve
po 20,- €. Bohu vďaka všetkým dobrodincom, ktorí aj v tejto ťažkej situácii
pamätáte na potreby farnosti a napomáhate údržbe našich kostolov
a farskej budovy.

