11. nedeľa - 14. júna 2020
V platnosti stále zostáva dišpenz od povinnej účasti na sv. omši čo sa týka nedelí
a prikázaných sviatkov. Zároveň pokračujú vysielania bohoslužieb prostredníctvom
katolíckych a verejnoprávnych médií. V chrámoch je dobrovoľné dodržiavať stanovené
rozstupy, pre všetkých, vrátane kňazov, platí povinnosť nosiť rúško. Sväté prijímanie sa
rozdáva do rúk. Všetky hygienické predpisy o slávení sv. omše a spovedaní zostávajú
v platnosti.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
• v piatok slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, po sv. omši bude nasledovať
odprosujúca pobožnosť pred Sviatosťou Oltárnou s modlitbou „Najmilší Ježišu“,
účasťou na jej verejnom recitovaní je možné za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky;
• 12.nedeľu.
Sv. omša v Streženiciach: bude v piatok o 18.30, po nej bude nasledovať odprosujúca
pobožnosť.
Nácvik detí k sláveniu prvého svätého prijímania (PSP): bude v pondelok o 17.30 v rámci sv.
detskej sv. omše. Po sv. omši sa budú distribuovať lístky pre rodičov, ktorí si ich ešte
nevyzdvihli.
Sviatosť birmovania: bude vysluhovaná v sobotu o 10.00. Je nutné, aby birmovanci so
svojimi birmovnými rodičmi sedeli na svojom mieste v kostole už o 9.45. Birmovanec sa pri
vstupe do kostola preukáže svojím birmovným lístkom (prihláškou), ktorý dostal deň
predtým po sv. spovedi v sakristii kostola. Birmovný lístok odovzdá farárovi pri birmovaní.
Prvé tri lavičky pred sochou Fatimskej Panny Márie sú rezervované pre rodičov, ktorí
privítajú generálneho vikára a birmovancov, ktorí budú mať na sviatosti úlohy. ďalšie dve
lavičky sú rezervované pre ich birmovných rodičov. Ostatní veriaci sa dostanú do kostola po
vstupe generálneho vikára a asistencie, kde môžu zaujať voľné miesta.
Generálny nácvik: pre birmovancov, ktorí majú úlohy na birmovke a pre rodičov, ktorí
privítajú generálneho vikára, bude vo štvrtok o 18.00 vo farskom kostole.
Sv. spoveď k sviatosti birmovania: pre birmovancov, birmovných rodičov, rodičov a
príbuzných bude v piatok od 15.00 - do 16.00. Birmovní rodičia a rodičia, ktorí nemôžu prísť v
tomto termíne, nech sa vyspovedajú od utorka do štvrtka hneď po večerných sv. omšiach
vonku pri sakristii. Birmovní rodičia, ktorí sú z inej farnosti, sa môžu vyspovedať aj vo svojej
farnosti. Možnosť spovede v uvedených časoch počas týždňa i v piatok, môžu využiť všetci
veriaci. Vzhľadom na hygienické predpisy nebudeme na spovedanie používať spovednice,
spovedať sa bude v otvorenom priestore v kostole, v prípade priaznivého počasia aj vo
farskej záhrade.
Brigáda rodičov birmovancov: bude v piatok po sv. spovedi.
Procesia vo sviatok Božieho tela: ktorá bola vo štvrtok, si vyžadovala značnú prípravu.
Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj pánovi organistovi a pani organistke za
zabezpečenie hudobného doprovodu a za ozvučenie priestoru pred kostolom, pani
kostolníčke, mužom, ženám, kvetinárkam za prípravu oltárikov, nosičom baldachýnu,
miništrantom a ženám, ktoré po slávnosti upratali farský kostol. Nech všetkých, ktorí sa na
príprave a realizácii slávnosti podieľali, Pán odmení všetkým potrebným pre ich život.

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 17.30 za + Rudolfa, Štefana, Antona, Genovévu a za zdravie, Božiu pomoc
a Božie vedenie pre členov rodiny
Utorok 17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Pavla, členov rodiny, Viktórie,
Emílie, členov rodiny a za Pavla na počesť 5. výročia úmrtia
Streda 17.30 za + Štefana na počesť 10. výročia, Jána, Antóniu, Jána
Štvrtok 17.30 za + Antona, Vladislava, starých rodičov, Ondreja, Daniela, Janu, Anastáziu
a Jozefa
Piatok 17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Stanislava a Zuzanu
Sobota 10.00 za Boží ľud a birmovancov
Sobota:
18.30 za + Máriu, Pavla, Miroslava, Pavla, Máriu, Annu a starých rodičov
vigília z nedele
7.00 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre deti, za + Františka, Sidóniu,
12.
Maroša, Helenu a Františka
nedeľa 8.30 za + Mariána, Silvestra, Vieru a Silviu
10.00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jaroslava, Margitu a členov
rodiny
Úmysly sv. omší vo farskom kostole, ktoré budeme slúžiť bez účasti verejnosti
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Deň slávenia
Úmysel
Pondelok
za + Pavla, Margitu, Františka, Annu a Alžbetu Vavríkových
Utorok
za + Jozefa, Annu a Jána
Streda
na úmysel
Štvrtok
na úmysel
Piatok
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Annu, za + Margitu, Jozefa,
Miroslava, Annu, Pavla a Alžbetu
Zbierka na katolícke masmédia: bude na budúcu nedeľu. Prispieť na zbierku môžeme aj
prostredníctvom poštových poukážok, ktoré nájdete na stolíku pri východe z kostola.
Prostriedky je tak možné zaslať poštovou poukážkou, alebo vkladom na číslo účtu žilinskej
diecézy uvedenom na poukážke. Takto obetovaný milodar je primárne určený pre rádio
Lumen, ktorému Žilinská diecéza uhrádza pravidelný príspevok. Ak však chcete podporiť iné
katolícke médium - TV LUX, alebo časopis Žilinská diecéza, uveďte jeho názov do správy pre
adresáta na poštovej poukážke a do správy pre prijímateľa pri vklade na bankový účet, alebo
prostredníctvom elektronického bankovníctva. Poukážky budú k dispozícii počas celého roka.
Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať šírenie ducha evanjelia i prostredníctvom
katolíckych masmédií.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 19, Pán Boh odplať a
požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

