RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ORAVSKÉ VESELÉ
Oravské Veselé 376, 029 62 Oravské Veselé
Tel.: +421 43 559 61 31, +421 949 608 612
Web: www.farnost.oravskevesele.sk
E-mail: veselefara@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

dátum
Pondelok
19. 4.
Utorok
20. 4.

liturgický kalendár

úmysel sv. omše

pondelok po 3. veľkonočnej
nedeli
utorok po 3. veľkonočnej
nedeli

za zdravie a Bp. pre Janku
za rodiny zo 4.A a 4.B

Streda
21. 4.

streda po 3. veľkonočnej
nedeli

Štvrtok
22. 4.

štvrtok po 3. veľkonočnej
nedeli

Piatok
23. 4.

Sv. Vojtech, biskup a mučeník
- spomienka

Sobota
24. 4.

sobota po 3. veľkonočnej
nedeli

Nedeľa
25. 4.

Štvrtá veľkonočná nedeľa
Nedeľa Dobrého pastiera

za rodiny Gabriely a Františky
poďakovanie za zdravie a Bp.
rodiny z č. domu 83
+ Štefan a Pavlína Kromka,
Ferdinand Babečka a rodina
poďakovanie za 88 rokov života
Justiny a za Bp. pre rodinu
+ Ján, Angela a Marián Resutík
a rodina
za veriacich farnosti

čas

sv. zmierenia

7:00
18:30
7:00
18:30
7:00
18:30

6:30
18:00
6:30
18:00
6:30
18:00

7:00
18:30

6:30
18:00

7:00
18:30

6:30
18:00

7:00

6:30

10:00

Sviatosť manželstva chcú prijať: Mário Vargončík, syn Mariána a Marcely rod.
Kurekovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Oravskom Veselom a Alžbeta Babečková,
dcéra Ľudovíta a Milady rod. Borákovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Oravskom
Veselom. (2x)
Ján Lukačovič, syn Ladislava a Ivety rod. Romaňákovej, narodený v Trstenej,
bývajúci v Oravskom Veselom a Marta Jozefiaková, dcéra Jána a Marty rod. Durčákovej,
narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Mútnom. Sobáš bude na Mútnom. (2x.)
Na kostol venovali: z krstu – 50 €. Darcom úprimné Pán Boh zaplať.
Dnes od skončenia svätej omše do 12:00 bude možnosť prijať sväté prijímanie.
Dnes sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí budúcou
nedeľou Dobrého pastiera. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Bude
prebiehať tak ako sme to zvykli robiť v poslednom čase. Tentokrát počas celého týždňa
bude v kostole pokladnička, do ktorej budete môcť prispieť.

Od pondelka 19.4. je povolené verejné slávenie svätých omší. Podmienkou je jeden
človek na 15m2 plochy kostola. V našom kostole je možný počet 50 ľudí. Na základe
najnovšieho uznesenia vlády negatívny test netreba. Naďalej platia všetky ostatné
hygienické opatrenia, ktoré poznáme už z predchádzajúcich usmernení.
Snažme sa pri sláveniach zodpovedne dodržiavať opatrenia a dbať na ochranu
zdravia každého človeka. Zároveň kvôli limitovanej účasti sú veriaci aj naďalej oslobodení
od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného
uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete.
Aby sme sa mohli vystriedať, sväté omše od pondelka do piatku budú ráno aj večer.
V nedeľu je za daných podmienok nemožné uspokojiť dopyt veriacich po účasti na svätej
omši, preto bude len jedna online svätá omša, s tým, že po svätej omši bude možnosť
svätého prijímania. Prosím o trpezlivosť, nakoľko je pravdepodobné, že opatrenia sa budú
naďalej uvoľňovať a čoskoro sa budeme môcť spolu stretnúť všetci, ktorí chcú aj v nedeľu.

