FARSKÉ OZNAMY, 18. 04. – 25. 04. 2021, farnosť Veselé, filiálka Rakovice
web: http://fara-vesele.sk/, email: faravesele@abu.sk, tel.: 033 77 961 21
LITURGICKÝ PREHĽAD
Piatok: spom. sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Sobota: spom. sv. Juraja, mučeníka
Budúca nedeľa je štvrtá veľkonočná nedeľa, nedeľa Dobrého Pastiera

Začiatky a úmysly svätých omší – /aj naďalej možnosť STREAMU/
Nedeľa, Veselé, 9:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov života Milana
Veselé, 10:30 Za farníkov
Pondelok: Veselé, 18:00 + Jozef BUČKO, + rodičia JABLONICKÍ, starí rodičia, dve sestry a brat
Utorok: Veselé, 18:00 + rodičia MIHÁLIKOVÍ, PALKOVIČOVÍ, starí rodičia z oboch strán a švagor Tibor
Streda: Veselé, 18:00 + Ladislav KOLLÁR, 3. výročie
Štvrtok: Rakovice, 18:00 Poďakovanie za dožitých 70 r. Filomény Neupaerovej (nie cez internet)
Piatok: Veselé, 17:00 Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu rodiny BALŠÁNOVEJ a KOLLÁROVEJ
Veselé, 18:00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny – Detská sv. omša
Sobota, Veselé, 7:30 Za fundátorov farského kostola
Nedeľa, Veselé, 8:00 Za zastavenie pandémie koronavírusu (nie je prenášaná cez internet)
Rakovice, 9:00 + Vladimír a Gizela BELIANSKÍ a ich syn Milan
Veselé, 10:30 Za farníkov
Vďaka Pánu Bohu, od pondelka je opäť možná účasť veriacich na sv. omšiach, hoci s obmedzením 15 m2 na
jedného účastníka. Vo Veselom je to maximálne 35 osôb. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10
rokov v sprievode dospelej osoby. Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie
manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. Pri peknom
počasí bude nedeľná sv. omša v Rakoviciach pred kostolom, treba však zachovať odstup od ostatných a rúško,
resp. respirátor. Pred každou sv. omšou som Vám k dispozícii prijať sv. zmierenia. Je možné pri zachovaní
aktuálnych epidemiologických podmienok prijať aj iné sviatosti – krst i sviatosť manželstva. Povzbudzujem
k účasti na sv. omši i mladé rodiny s deťmi, využite prosím túto možnosť.

Úmysel sv. omše si môžete nahlásiť po sv. omši, alebo ako doteraz - SMS-kou, E-mailom, vložením
úmyslu do poštovej schránky na farskom úrade, alebo u p. kostolníčky. Zapísané sú do konca apríla.
Prvoprijímajúci budú mať Detskú sv. omšu s katechézou v piatok 23. 4. o 18:00. Na tejto sv. omši
môžu byť iba prvoprijímajúci s jedným zákonným zástupcom. Účasť zástupcu dieťaťa je nevyhnutná.
Tento týždeň zomreli: p. Ľubomír Gasiorik a pani Anna Poláková. Pohreb pani Polákovej bude na
cintoríne vo Veselom v utorok o 14:00 sv. omša, po nej rozlúčka. Pri pohrebe zachovajte prosím
epidemiologické predpisy. (R.I.P.)
V tomto týždni obetovali: Na kostolné potreby obetovali dve Bohuznáme rodiny po 50,- €. Na budúcu
nedeľu bude po sv. omšiach Zbierka na Kňazský seminár. Bohu vďaka za Vaše milodary.
Prosím, aby sme sa vrátili aj k službám pri sv. omšiach a tiež aj k pravidelnému upratovaniu našich
kostolov, podľa aktuálnych rozpisov, ako to bolo pekným a zaužívaným zvykom.

