12. nedeľa - 21. júna 2020
Dišpenz od povinnej účasti na sv. omši: v nedele a prikázané sviatky bol slovenskými biskupmi
v prítomnosti apoštolského nuncia odvolaný. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov,
ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže
trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. V platnosti
zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo
pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým
ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie
komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať
Tlačová kancelária KBS. Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie
prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života,
zároveň V chrámoch platí povinnosť nosiť rúško a pred vstupom dezinfikovať ruky. Povinnosť
účasti na sv. omši znamená aktívnu účasť, čo znamená počúvať, recitovať, spievať
a odpoveďami sa zapájať sa do liturgie sv. omše. Keďže ozvučenie mimo kostola je
nedostačujúce, najlepšie zadosťučinenie povinnosti účasti na sv. omši dosiahneme vo vnútri
kostola, ktorý musí byť počas bohoslužby permanentne vetraný.
Sv. omše: vo farskom kostole budú od pondelka slávené aj ráno, od budúcej nedele aj o 18.30.
Spovedanie: vo farskom kostole bude vysluhované pol hodiny pred sv. omšou počas týždňa,
v nedeľu pred prvou a poslednou sv. omšou.
V liturgickom týždni budeme sláviť:




v stredu slávnosť narodenia Jána Krstiteľa, vigílna sv. omša zo slávnosti a bude slávená
v utorok večer;
v sobotu ľubovoľnú spomienku na sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi;
13. nedeľu, vo farskom kostole o 10.00 slávnosť 1. sv. prijímania, sv. omša o 18.30
bude slávená ako vigílna zo sviatku sv. Petra a Pavla, pri všetkých sv. omšiach zaznie
hymnus „Te Deum“ ako poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý školský rok.

Pokyny k 1. sv. prijímaniu (PSP):









nácvik k PSP bude v pondelok o 17.30 v rámci sv. detskej sv. omše, účasť všetkých
prvoprijímajúcich detí je nutná;
brigáda k PSP bude v piatok o 18.00;
sv. spoveď detí, rodičov a príbuzných detí k PSP začne v sobotu o 9.00 vo farskom
kostole, je potrebné, aby všetci prišli na sv. spoveď už od začiatku spovedania;
v nedeľu sa prvoprijímajúce deti zhromaždia o 9.45 pri sakristii, alebo v prípade
nepriaznivého počasia vo vstupnej chodbe kostola;
vstup do kostola bude zaistený prednostne pre rodiny prvoprijímajúcich detí, podľa
počtu rozdaných lístkov, ostatným rodinným príslušníkom a veriacim bude umožnené
vojsť do kostola po vstupe sprievodu prvoprijímajúcich detí a kňaza, kedy bude možné
zaujať voľné miesta v kostole;
po slávnosti bude nasledovať fotenie detí a kňaza na pamätnú fotografiu podľa škôl vo
farskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v kostole;
pamätné listiny rozdajú pani katechétky deťom podľa škôl po vyfotení na pamätnú
fotografiu.

Sv. omša v Streženiciach: bude v utorok o 18.30.
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Procesia vo sviatok Božieho tela: ktorá bola v nedeľu v Streženiciach, si vyžadovala značnú
prípravu. Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj pani organistke, dychovej hudbe,
spevákom, za zabezpečenie hudobného doprovodu, za ozvučenie priestoru pred kostolom,
pani kostolníčke, mužom, ženám, nosičom baldachýnu, miništrantom a ženám, ktoré po
slávnosti upratali kostol a cestu. 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 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Miloša a členov rodiny
17.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Michala pri príležitosti
slávenia 50.tich narodenín
Utorok
6.30 za + Jána
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jozefa, Jarmilu, Jozefa,
Katarínu, Jozefa, Dominika, Deana a Zoe
Streda
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Katarínu
17.30 na úmysel
Štvrtok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu a dieťa pri pôrode
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu a dieťa pri pôrode
Piatok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Samuela a Dominiku
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre manželov Štefániu
a Ladislava pri príležitosti slávenia 50. výročia sobáša
Sobota: vigília z nedele 18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jána, Milana
a členov rodín
13.
7.00 za + Jozefa
nedeľa,
8.30 za + Martina Eglyho na počesť 1. výročia
Te Deum 10.00 za Boží ľud, prvoprijímajúce deti a členov ich rodiny
Nedeľa: vigília
zo sviatku Sv. Petra a Pavla
18.30 za + Augustínu, Štefana, Emila, Žofiu, Emila
Sviatosť birmovania: ktorá bola udelená včera pánom generálnym vikárom, prebehla v
radostnej a pokojnej duchovnej atmosfére. Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať a
požehnaj všetkým vám, ktorí ste sa na prípravách podieľali prostredníctvom brigády,
upratovania farského úradu a kostola, kvetinovou výzdobou, úpravou okolia, zabezpečením
a prichystaním obetných darov, účasťou v usporiadateľskej službe a organizovaním
birmovancov pri birmovaní a pri ich úlohách počas slávnosti, spevom a zabezpečením
hudobnej stránky, ozvučením kostola, prichystaním liturgického oblečenia a
bohoslužobného náčinia, zabezpečením zákuskov, torty a slávnostného obeda, obsluhou pri
obede ako i modlitbami a dobroprajnými úmyslami za pokojný a vydarený priebeh tejto
udalosti. Srdečne ďakujeme za kytice a dary od birmovancov a ich rodičov. Pán Boh odplať a
požehnaj za všetko!
Zbierka na katolícke masmédia: je dnes. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať
šírenie ducha evanjelia i prostredníctvom katolíckych masmédií.
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca: je preložená na 4. októbra.
WC vo farskom kostole: je nefunkčné. Dočasne je možné používať WC v prednáškovej
miestnosti farského úradu, kde vám vstup počas bohoslužieb umožní pani kostolníčka.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 20 a v piatok rodičia
prvoprijímajúcich detí, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.
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Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.
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