1. pôstna nedeľa - 1. marca 2020
Úplné odpustky v pôstnom období je možné získať:
• modlitbou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami za obvyklých
podmienok;
• modlitbou Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po svätom prijímaní pred
obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného, preto sa po sv. prijímaní počas
uschovávania Eucharistie do Bohostánku túto modlitbu spoločne pomodlime,
namiesto obrazu nám poslúži v oboch kostoloch kríž na hlavnom oltári.
Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období:
• farský kostol: utorok, piatok po rannej sv. omši a o 17.00; v nedeľu o 15.00,
po dnešnej pobožnosti nasleduje duchovná obnova tešiteľov BSJ so
začiatkom modlitby sv. ruženca o 15.30;
• filiálny kostol: nedeľa 14.00, piatok 18.00, pobožnosti predchádza modlitba
sv. ruženca.
Kántrové dni: sú štyrikrát v roku, ich názov je odvodený z latinského jazyka quat tuor a znamenajú v preklade trojica dní. Sú to streda, piatok a sobota - zaradené do
Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka.
Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné,
jesenné a zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah
kántrových dní:
•

jarné, po Prvej pôstnej nedeli - príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a
činorodá láska k blížnemu;

•

letné, pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého - prosby za jednotu kresťanov
alebo za duchovné povolania;

•

jesenné, po sviatku Povýšenia Svätého kríža - poďakovanie za úrodu;

•

zimné, v druhom adventnom týždni - príchod Kristovho kráľovstva do rodín,
duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na štvrťročnú duchovnú obnovu. KBS
stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní. Na naplnenie obsahu
kántrových dní si každý z nás podľa okolností a vlastných možností môže vybrať
skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst, a
to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej
omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer.
Jarné kántrové dni: budú v stredu, v piatok a v sobotu, záväzný je jeden deň. Ich
obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
Budeme ich sláviť v stredu vo farskom kostole, v piatok vo farskom i filiálnom kostole
a v sobotu ráno vo farskom kostole prostredníctvom formulára sv. omše „Za dar
lásky“ a prosieb v omši na tento úmysel.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
• v stredu, v piatok a v sobotu slávenie jarných kántrových dní;
• 2. pôstnu nedeľu.
Objav a obnov krásu katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline: je projekt spojený
s diecéznou súťažou o najlepšie cukrárske a pekárske výrobky. Viac informácií sa
nachádza v časopise Naša Žilinská diecéza. Pomocný obrazový materiál je
k dispozícii na stolíku za lavicami.

Detská sv. omša: v budúcom týždni nebude.
Zapisovanie úmyslov sv. omší vo farskom kostole: v budúcom týždni nebude.
Sv. spoveď k 1. piatku bude s vymedzeným časom:
• 30 minút od pondelka do piatku pred rannými sv. omšami a pred večernou sv.
omšou v pondelok a v stredu;
• 14.30 - 17.30 v utorok, vo štvrtok a v piatok v Púchove;
• 16.00 - 16.45 v pondelok v Streženiciach.
Ak sa rozhodnete pre spoveď v Púchove popoludní, snažte sa ju absolvovať už od
utorka.
Spovedanie chorých k 1. piatku: začne v pondelok od 8.00.
Vyloženie Sviatosti Oltárnej: bude v utorok od 14.30 - 17.25 a po sv. omši bude
pokračovať krátkou adoráciou.
Mariánske večeradlo: bude v sobotu vo farskom kostole o 17.30.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + členov rodiny Jureňovej
17.30 za + Františka, Annu, Jaroslava, Máriu a Eduarda
Utorok 6.30 za + kňazov
17.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Albínu,
Branislava a Martinu
Streda 6.30 za + Vojtecha, Štefániu, Máriu, Emíliu, Margitu, Pavla, Štefániu,
Jána, Boženu a Jána
17.30 za + Jána Krištofa
Štvrtok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Beliacovej,
Jureňovej a Hýlovej
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 za Boží ľud
17.30 za + Jozefa, Ľuboša a Antona
Sobota 6.30 za + Annu, Antóniu, Antona a Máriu
Sobota: vigília z
18.30 na úmysel
nedele
7.00 za + Emíliu, Stanislava, Alenu, Annu a Jána
2.
8.30 za + Gitu, Danu, Ľubomíra, Dalibora, Jaroslava, Emila a Karola
pôstna 10.00 za + Annu, Františka, Máriu, Imricha a Juraja
nedeľa 18.30 za + Antona a Máriu za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie
pre deti s rodinami
Jarná zbierka na charitu: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu
ochotu podporovať charitné úsilie Cirkvi.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo filiálnom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Piatok
18.3
za + Jozefa, Alojziu, Jozefa, Bertu, Evu a Antona
0
2. pôstna
8.30
za + Jána, Máriu a Alojza
nedeľa
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 12 (v Streženiciach
č. 6), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

