17. nedeľa - 26. júla 2020
V liturgickom týždni budeme sláviť:
 v pondelok spomienku na sv. Gorazda a spoločníkov;
 v stredu spomienku na sv. Martu;
 vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi;
 v piatok spomienku na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza;
 v sobotu spomienku na sv. Alfonza Máriu de´ Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi;
 18. nedeľu.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Annu a Jozefa
17.30 za + Annu, Štefana, Augustína, Máriu, Štefániu, Jozefa, Jozefína a Alžbetu
Utorok
6.30 za + rodičov, bratov, za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov
rodiny
17.30 za + Annu, Jána, Annu a Pavla
Streda
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Blanku, Šimona, Petra a Oľgu
17.30 na úmysel
Štvrtok 6.30 na úmysel
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre tešiteľov, tešiteľky BSJ
a + členov
Piatok
6.30 za Boží ľud
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za + Karla a Marcelu
Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Miroslava, Alojza, Jozefínu, Jozefa, Agátu, Antona,
Emíliu a Pavla
7.00 za + Jána, Paulínu a Veroniku
18.
8.30 za + Vieru, Jozefínu, Karola, Jaroslava, Milana, Karola, Pavla, Alojziu, Jozefa
nedeľa
a Pavla
10.00 za + Bernarda, Huberta, Milana, Veroniku, Antona, Jozefa a Kristínu
18.30 za + Antona, Augustínu, Jozefa a Pavla
Prvonedeľná eucharistická adorácia: začne na budúcu nedeľu vystavením Oltárnej sviatosti
po poslednej dopoludňajšej sv. omši do začiatku večernej sv. omše. V rámci nej sa uskutoční
duchovná obnova tešiteľov BSJ so začiatkom modlitby sv. ruženca o 15.30. Adorácia vo
filiálnom kostole začne po skončení sv. omše.
Obraz Božieho milosrdenstva vo farskom kostole: bol doplnený o nápis: „Ježišu dôverujem
ti.“ Za túto aktivitu vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj dvom veriacim zo
Streženíc a ďalším dvom pánom z Púchova za pomoc pri inštalácii nápisu na obraz.
Porciunkuly: sú príležitosťou ako možno 2. augusta - na budúcu nedeľu získať úplné odpustky
splnením nasledujúcich podmienok:
 nábožná návšteva farského, alebo františkánskeho kostola, spojená s modlitbami Otče
náš a Verím v Boha, ktoré sa pomodlíme v rámci nedeľnej sv. omše;
 sv. spoveď (stačí, ak bola uskutočnená v blízkom čase);
 sv. prijímanie, ktoré prijmeme v rámci nedeľnej sv. omše;
 modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva, ktorú sa pomodlíme na záver
nedeľnej sv. omše pred požehnaním).
Porciunkulové odpustky je možné získať len vo farskom, alebo františkánskom kostole,
v bazilike minor, alebo v katedrálnom chráme.
Zbierka na výstavbu katolíckej materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu
ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácii detí.
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.

