13. nedeľa - 28. júna 2020
Povinnosť nosenia rúšok: sa nevzťahuje na zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom
pracovnom priestore, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre (prípadne
na zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám). Z toho možno vyvodiť, že povinnosť
mať na tvári rúško sa pri slávení svätej omše nevzťahuje na kňaza, pokiaľ je od iných osôb
vzdialený aspoň dva metre. Pre veriacich zúčastňujúcich sa na bohoslužbe povinnosť nosiť rúško
naďalej platí, ako i dezinfikovanie rúk pri vstupe do kostola a nutné je permanentné vetranie
kostola počas bohoslužieb. Podávanie sv. prijímania do úst je povolené len za predpokladu, že sa
rozdávateľ nedotkne tváre prijímateľa. Keďže je toto pravidlo ťažké dodržať, platí naďalej
v našej farnosti podávanie sv. prijímania do rúk.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
● v pondelok slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok, sv. omše budú v
Púchove o 6.30, o 8.30, o 18.30 a v Streženiciach o 17.00. Vigílna sv. omša bude slávená
v Púchove aj v dnešnú nedeľu o 18.30. Avšak v nedeľu sa slávia dve rôzne liturgické
slávenia. Povinnosťou je zúčastniť sa na oboch, nie je možné myslieť si, že účasťou na
vigílnej sv. omši v nedeľu večer, je splnená povinnosť účasti na sv. omši 13. nedele.
Účasťou na vigílnej sv. omši je splnená povinnosť účasti na slávnosti nasledujúceho dňa,
čiže sv. Petra a Pavla, nie však 13. nedele;
● v utorok ľubovoľnú spomienku na prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme;
● vo štvrtok sviatok Návštevy Panny Márie;
● v piatok sviatok sv. Tomáša, apoštola;
● v sobotu ľubovoľnú spomienku na sv. Alžbetu Portugalskú;
● v nedeľu slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok:
6.30 za + Pavla
sv. Petra a Pavla, 8.30 za Boží ľud a Czš
prikázaný sviatok 18.30 za + Pavla, Júliu, Antóniu, Milana, Pavla, Jolanu, Vincenciu,
Františka, Helenu a Imricha
Utorok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny
17.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Veroniku, Jána, Matúša,
Michala, Jána, Jakuba, Veroniku, Jána, Darinu, Emila, za + Viktora, Máriu,
Ľudmilu, Emila, Jána, Antóniu, Máriu a starého otca
Streda
6.30 za + Jána, Máriu a Juraja
Streda
17.30 za + Antona Mazáka
Štvrtok
6.30 za + Jozefa, Máriu a Jozefa
17.30 za + Miroslava Škripca
Piatok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za + Jolanu, rodičov a starých rodičov
Sobota: 
vigília zo slávnosti 18.30 za + Emíliu, Katarínu, Annu, Juraja, Apolóniu, Medarda,
Žofiu a Medarda
Nedeľa:
7.00
za + Františka, Antona a Cecíliu
slávnosť
8.30
za Boží ľud
sv. Cyrila
10.00 za + Máriu a Stanislava
a Metoda
18.30 za + Helenu Bazelidesovú
Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca:je preložená na 4. októbra.
Mariánske večeradlo: bude v sobotu vo farskom kostole o 17.30.
Eucharistická adorácia v budúcom týždni bude:

●
●
●
●

v utorok: po večernej sv. omši;
vo štvrtok: od 14.30 - 17.25 a po večernej sv. omši;
v piatok: formouprvopiatkovej pobožnosti vo farskom i filiálnom kostole po sv. omšiach;
v nedeľu: od konca poslednej dopoludňajšej sv. omše do začiatku večernej sv. omše,
počas prvonedeľnej adorácie sa uskutoční duchovná obnova tešiteľov BSJ so začiatkom
modlitby sv. ruženca o 15.30, adorácia vo filiálnom kostole začne po skončení sv. omše.

Sviatosť krstu budeme sláviť vo farskom kostole: v sobotu o 9.00, krstná náuka prebehne
v rámci krstu. Počas krstu je možné využiť parkovisko farského úradu vo farskom dvore za
podmienky, že nedôjde k zablokovaniu vjazdu do dvora ani výjazdu z garáží. V prípade, že budú
obsadené všetky parkovacie miesta, je dovolené parkovať i na trávniku.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Zboja, pochádzajúci z farnosti Púchov a Martina
Muráriková, pochádzajúca z farnosti Dolný Kubín. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke,
pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom
úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.
Sv. spoveď k 1. piatku bude s vymedzeným časom:
● 30 minút od utorka do piatku pred rannými sv. omšami a pred večernou sv. omšou
v utorok a v stredu;
● 14.30 - 17.30vo štvrtok a v piatok v Púchove;
● 16.00 - 16.45v utorok v Streženiciach.
Kancelária farského úradu: funguje v bežnom režime, podľa času uvedenom na dverách
farského úradu. Stále však platí, že pre vybavovanie administratívnych záležitostí môžete použiť
emailovú, alebo telefonickú komunikáciu. Krstné listy, povolenia, potvrdenia o sviatostiach si
nemusíte prevziať v našom farskom úrade osobne, stačí ak nás požiadate o ich vydanie a my ich
doručíme poštou na adresu farského úradu, kde ich od vás vyžadujú.
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. 21, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Nový prenosný mikrofón: bol podarovaný do farského kostola, za čo vyslovujeme darcovi
a členom jeho rodiny úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.
Slávnosť prvého svätého prijímania (PSP): je ozdobou života v našej farnosti a dôvodom radosti
v rodinách prvoprijímajúcich detí. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj rodičom
a rodinám detí za účasť na brigáde a organizácii, kňazom spovedníkom, pani kvetinárke za
výzdobu, organistom a speváckemu zboru za hudobný doprovod, miništrantom, katechétkam za
pomoc pri organizovaní, pani kostolníčke za zabezpečenie obetných darov, zástupkyni rodičov za
zabezpečenie darčekov pre deti a za ďalšie aktivity súvisiace s PSP.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

