16. nedeľa - 19. júla 2020
Konferencia biskupov Slovenska: pripomína naliehavú potrebu chrániť zdravie ľudí. Hoci viacero opatrení bolo práve z iniciatívy KBS zmiernených a nie sú striktne nariadené, len odporúčané, druhá vlna ochorenia sa stáva reálnou hrozbou, preto sa treba správať zodpovedne a
nerobiť z výnimiek pravidlo. V kostoloch je stále povinné nosiť rúško, dezinfikovanie rúk pri
vstupe do kostola a 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 ľubovoľnú spomienku na sv. Apolinára, biskupa a mučeníka;
v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi;
v stredu sviatok sv. Márie Magdalény;
vo štvrtok sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, Patrónky Európy;
v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Šarbela Machlúfa, kňaza;
v sobotu sviatok sv. Jakuba, apoštola;
17. nedeľu.

Záznam zo slávnosti birmovania a 1. sv. prijímania na USB a DVD nosičoch: je k dispozícii
v sakristii, kde si ho podľa zoznamu môžete prebrať.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Emíliu, rodičov, Rudolfa a rodičov
17.30 za + Miroslava, Viliama, Jána a Katarínu
Utorok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Renátu, Henrietu, Antona,
Evu, Olivera a Evu
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jána, Zuzanu a členov rodiny
Streda
6.30 za + Antona, Jozefínu, Alenu, Jozefa, Anastáziu, Vladislava, Antona, Zdenku a Annu
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Zdenku pri príležitosti slávenia
83. narodenín
Štvrtok 6.30 za + Jozefa a Emíliu
17.30 za + Veroniku Chovancovú
Piatok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Teréziu a členov rodiny
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za + Rudolfa
Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Vladimíra, Vincenta, Viktóriu, Vincenta a Máriu
7.00 za + Jozefa Horáka, Jána a Hermínu
8.30 za + Viktora, Petronelu, Jozefa, Michala, Pavla, Dušana, Vendelína, Petra,
17.
Štefániu, Teodora, Jakuba, Antona, Jozefa, Johanu, Jozefa, Petra, Milana,
nedeľa
Pavla a Helenu
10.00 za Boží ľud
18.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Moniku, Jaroslava, Patrika,
Evu a Jaroslava
Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií
detí.
Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30.

Sviatosť krstu budeme sláviť vo farskom kostole: v sobotu o 9.00, krstná náuka bude o 8.00
v prednáškovej miestnosti farskej budovy. Krstnej náuky sa musia zúčastniť rodičia a krstní
rodičia, bude trvať približne 40 minút, potom bude možné ísť domov pre dieťa a vrátiť sa na
krst. Vyspovedať sa bude možné počas týždňa pred sv. omšami vo farskom kostole. Počas
krstnej náuky a 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.
Zapisovanie úmyslov sv. omší: vo farskom kostole je po 8mich mesiacoch ukončené, nakoľko
všetky termíny sú už obsadené vašimi úmyslami.
Svätá omša za Boží ľud: znamená, že každý správca farnosti je povinný počas kalendárneho
roka odslúžiť v nedeľu a prikázaný sviatok uvedenú sv. omšu. Do tohto úmyslu môže každý
veriaci vkladať svoje prosby, vďaky a chvály. Pokiaľ sa vo vašom živote vyskytne niečo vážne,
napr. operácia blízkeho človeka, skúšky, ťažkosti, alebo radosti za ktoré chceme poďakovať
a pod., je potrebné prísť do sakristie pred sv. omšou za Boží ľud a kňaz sláviaci sv. omšu pripojí
k úmyslom i váš úmysel. Tým vás chceme povzbudiť v tom, že ak sa vyskytne akútny problém,
môžete nám prísť o ňom povedať a my ho predložíme spolu s ostatnými úmyslami Nebeskému
Otcovi pri sv. omši za Boží ľud. Má to svoju duchovnú silu, aj napriek tomu, že konkrétne
úmysly nie sú vyhlásené.
Patriotizmus: alebo vlastenectvo sa zvyčajne chápe ako láska, oddanosť k vlasti. Obsah tohto
pojmu je možné aplikovať aj na iné skutočnosti spoločenského života, ako napr. šport, kultúru,
vyučovanie, alebo duchovný život. Láska a oddanosť v konkrétnej oblasti sa prejavuje konkrétnymi ľudskými postojmi, v ktorých je vyjadrené nasadenie, horlivosť pre danú vec, ako
i ochota niečo pre túto vec obetovať. Láska a oddanosť v duchovnej oblasti sa môže prejavovať i starostlivosťou o Boží chrám. K nej zaiste patrí aj kvetinová výzdoba. V príslušnosti k farskému kostolu musíme pochopiť základnú skutočnosť. Je to kostol nás, veriacich a jeho výzdoba je obrazom nášho záujmu, alebo ľahostajnosti. Nie je to kostol farára, kaplána, či skupiny
veriacich, ale nás všetkých. Pred rokom bola jedna z pokladničiek vyčlenená na kvety v kostole. K tejto pokladničke majú prístup len pani kvetinárky, ani my kňazi do nej prístup nemáme.
Pravidelne sa stáva, že pri vyberaní pokladničiek nachádzame príspevok s nápisom „na kvety“,
ktorý vždy vhodíme do pokladničky s označením Na kvety. Za všetky tieto príspevky vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj. Z toho vyplýva, že všetky prostriedky určené
na kvety, sú na túto aktivitu i skutočne použité. Inými slovami - kostol je vyzdobený tak, ako to
dovoľuje výška vašich príspevkov určených na kvety. Ak chcete túto skutočnosť viac rozvinúť,
vyžaduje si to od vás väčší prejav lásky a oddanosti k nášmu farskému chrámu. Radi využijeme
aj kvety z pohrebov, či rôznych osláv.
WC vo farskom kostole: je plne funkčné. Za snahu o vyriešenie problému s neodtekaním vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj pracovníkom vodárenskej spoločnosti, za vytrasovanie potrubia a nájdenie upchatého miesta špeciálnou sondou, pracovníkom súkromnej
vodárskej firme, za vykopanie poškodeného potrubia a jeho výmenu dvom mužom z kostola.
Za poskytnutie hliny na prekrytie trávnika ďakujeme vedeniu Czš a za prevezenie hliny dvom
miništrantom.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 2, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

