FARSKÉ OZNAMY, 21. 2. – 28. 2. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Pondelok: sviatok (neprikázaný) Katedry svätého Petra, apoštola – vo všetkých katedrálnych chrámoch možno
získať úplné odpustky po splnení ostatných podmienok a modlitbe Otče náš a Verím v Boha.
JARNÉ KÁNTROVÉ DNI – Streda, piatok a sobota – ich obsahom je príprava na svätú spoveď a činorodá láska
Budúca nedeľa je druhá pôstna

Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 + manžel Dušan Omasta a + brat Jozef Šintál
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + Tomáš MONDOK a manželka Jozefína
Utorok, Veselé, 18:00 + Jozef MAJERNÍK, manželka Vilma, ich dcéra, zaťovia a vnuk
Streda, Veselé, 18:00 + Ján a Anna REHÁK, Jozef KRAKOVIK a starí rodičia z oboch strán
Štvrtok: Veselé, 18:00 + doktor Eduard KARABA, 1. výročie
Piatok, Veselé, 18:00 + Štefan a Eleonóra BERNÁTOVÁ a ich rodičia z oboch strán
Sobota, Veselé, 7:30 Na úmysel pána arcibiskupa
Nedeľa, Veselé, 9:00 + Paulína LUHOVÁ, manžel Štefan a ich deti
Veselé, 10:30 Za farníkov
Nakoľko stále platí zákaz vychádzania a bohoslužby za účasti veriacich nie sú povolené, nie je možná
účasť veriacich na bohoslužbách. Sväté omše sú prenášané z farského kostola cez internet. Úmysel sv.
omše môžete nahlásiť buď SMS správou, E-mailom, alebo vložením úmyslu do poštovej schránky na
farskom úrade. Veriaci v Rakoviciach sa obráťte prosím na pani kostolníčku.
Kým v minulosti boli kántrové dni časom pôstu, v súčasnosti nepatria medzi predpísané dni pokánia.
Prísny pôst je pre nás, kresťanov katolíkov latinského obradu záväzný len na Veľký piatok a na
Popolcovú stredu. V ostatné piatky, ktoré sú dňami pokánia, sa máme zdržať jedenia mäsa alebo
vykonať iný náhradný skutok. Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na štvrťročnú duchovnú
obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní, veriaci by však nemali zanedbávať
konanie dobra.
Otcovia biskupi (KBS) vydali na poslednom plenárnom zasadaní tri dôležité vyhlásenia: Prvým je list
premiérovi a ministrom vlády, aby hľadali iný, primeraný spôsob nastavenia opatrení vo vzťahu
k duchovným potrebám aspoň podľa okolitých krajín a v súlade so základným ľudským právom
slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru deklarovaným 24. čl. Ústavy SR. Potom to bolo
vyhlásenie ku kampaniam zneužívajúcim sčítanie obyvateľstva a vychádzajúcim aj z jednej vládnucej
strany, čím sa popiera zmysel samotného sčítania a jeho výsledky. Tretím je posolstvo, aby sme
napriek pandemickým prekážkam neprestali žiť svoju vieru ako pokrm pre dušu, ale aj službu blížnym.
Podporte prosím projekty Slovenskej katolíckej charity buď na jej webovej stránke:
https://www.postnakrabicka.sk/, alebo si vyzdvihnite v predsieni kostola svoju pôstnu krabičku. Do
vašich schránok bude v najbližších dňoch vložený leták s podrobnými inštrukciami.
V tomto týždni obetovali: Jedna Bohu známa rodina 100,- € dve Bohu známe rodiny po 50,-. Bohu v.

