FARSKÉ OZNAMY, 28. 3. – 04. 04. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD: Dnes je NEDEĽA UTRPENIA PÁNA, nazývaná aj „Kvetná“, začiatok Veľkého týždňa,
Medzinárodný deň mládeže. Vo štvrtok večer začíname sláviť Veľkonočné trojdnie Umučenia
a zmŕtvychvstania Pána: Zelený štvrtok Pánovej večere, Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a Veľkonočnú
nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho smrti
a zostúpení k zosnulým a modlitbami a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Veľkonočné trojdnie je
vrcholom liturgického roku.

Začiatky a úmysly svätých omší – Len STREAM /stránka farnosti, alebo kanál YOUTUBE/
Nedeľa, Veselé, 9:00 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok, Veselé, 18:00 + Karol ŠINTÁL a rodičia z oboch strán
Utorok, Veselé, 18:00 + sestra Ľudmila, bratia Peter a Jozef
Streda, Veselé, 18:00 Za zastavenie pandémie koronavírusu a verejné slávenie bohoslužieb
Štvrtok: Veselé, 18:00 Pánova večera + Vít a Anna HOCHELOVÍ
Piatok, Veselé, 15:00 Obrady Veľkého piatku, Krížová cesta pápeža Františka o 21:00 h – Médiá
Sobota, Veselé, 19:30 Veľkonočná vigília Vzkriesenia nášho Pána, Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
Nedeľa, Veselé, iba o 10:30 Za farníkov
Úmysel sv. omše si môžete nahlásiť buď SMS-kou, E-mailom, vložením úmyslu do poštovej schránky
na farskom úrade, alebo u p. kostolníčky. Sväté omše a obrady sú prenášané z Veselého cez internet.
Kto chce prijať svätú spoveď pred Veľkou Nocou, som Vám neustále k dispozícii po vzájomnej dohode.
Spovedať budem aj dnes na priestranstve pred kostolom v Rakoviciach od 13.00 – 14.00 hod. vo
Veselom od 14.30 – 17.00 hod. pri zachovaní nariadení vlády SR a protipandemických predpisov.
Na Veľký piatok zachovávame prísny bezmäsitý a hladový pôst, ktorý je zvykom predĺžiť až do
obradov Vzkriesenia na Bielu sobotu večer.
K tradícii Bielej soboty patrí aj poklona pri Božom hrobe, kde sa môžeme stretnúť so Spasiteľom
v hrobe a živým v Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Vo farskom kostole bude poklona od 9.00 – 15.00. Na
požiadanie Vás aj vyspovedám. Zachovajte prosím všetky protipandemické predpisy.
Mladíci, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, môžu si podať prihlášku na VŠ denné štúdium do 30. 4.
2021, prostredníctvom príslušného Farského úradu (Veselé). Deň otvorených dverí bude 25. 4. 2021.
SKCH spustila bezplatnú telefonickú linku 0800 222 250, na ktorej sa seniori, alebo ľudia bez prístupu
k internetu s pomocou asistentov môžu prihlásiť na očkovanie proti koronavírusu.
Pri Zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ste obetovali v kostole 110,- €.
V tomto týždni obetovali: Dve Bohu známe rodiny po 200,- €, jedna rodina 100,- € tri po 50,- €, jedna
30,- € tri po 20,- EUR. Na Bežný účet farnosti jedna rodina 10,-€. Bohu vďaka za Vaše milodary.
Ďakujem veľmi pekne všetkým obetavým ženám, ktoré ste upratovali našich kostoloch, i na fare.

