19. nedeľa - 9. augusta 2020
V liturgickom týždni budeme sláviť:
•
•
•
•

v pondelok sviatok sv. Vavrinca, diakona;
v utorok spomienku na sv. Kláru, pannu;
v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Janu Františku de Chantal, rehoľníčku;
vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov;
• v piatok na sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka;
• v sobotu slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok, sv. omše budú ako
v nedeľu, sv. omša o 18.30 v deň slávnosti nemá platnosť na nedeľu, nakoľko aj táto
sv. omša je zo slávnosti. Vigílna sv. omša zo slávnosti bude i deň predtým, čiže
v piatok o 17.30;
• 20. nedeľu.
Sv. omša v Streženiciach: bude v sobotu a v nedeľu o 8.30.
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 deti a členov ich rodiny
17.30 za + Annu a Vladimíra
Utorok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu, členov rodiny
a za + synov
17.30 za + Františku, Ondreja, Margitu a Ondreja
Streda
6.30 za + Rozáliu, Apolóniu, Michala, Jána a Gašpara
17.30 za + Marii Rúčkovú
Štvrtok 6.30 za + kňaza Juraja
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 za duše v očistci
Piatok: vigília zo sviatku 17.30 na úmysel
Sobota:
7.00 za Boží ľud
Nanebovzatie
8.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Emíliu
Panny Márie,
10.00 za + Františku, Štefana, Pavla, Augustínu a Štefana
prikázaný sviatok 18.30 za + Danielu a Imricha
7.00 za Boží ľud
20.
8.30 za + Juraja Talača, Máriu, Alexandra Talačových,
nedeľa
Jozefa a Margitu Rosinových
10.00 za + Mikuláša a Katarínu
18.30 za + Michala, Jozefínu a Jaroslava

Mariánske večeradlo: má svoj pôvod v skúsenosti talianskeho kňaza Don Stefana Gobbiho,
ktorý bol mystik. Vo svojom srdci počul hlas Panny Márie v celkom normálnom stave - ani v
tranze, ani v extáze. Svoju skúsenosť zachytil a vydal v jednej zo svojich kníh. Tento fenomén
zažil prvýkrát na púti vo Fatime v máji 1972. Panna Mária si ho vybrala ako svoj nástroj, aby
šíril jej posolstvá po celom svete. Panna Mária Gobbiho žiadala, aby zverejnil jednotlivé posolstvá. Z tejto vnútornej inšpirácie vzniklo Mariánske kňazské hnutie. V marci 1973 bolo zapísaných asi 40 kňazov. Od r. 1974 sa začali konať prvé večeradlá modlitby a bratskej lásky medzi
kňazmi a laikmi. Mariánske večeradlo má i v našej farnosti svoju tradíciu. Veriaci sa schádzajú
vo farskom kostole vždy v prvú sobotu v mesiaci o 17.30 a v 13. deň každého mesiaca o 16.30,
aby si modlitbami a piesňami pripomínali význam fatimského posolstva.

Farnosť Horné Kočkovce: pozýva na mariánsku pobožnosť, ktorá bude v sobotu vo sviatok
Nanebovzatia Panny Márie v kaplnke Magdalénka pri železničnej stanici. Začiatok pobožnosti,
pri ktorej budú požehnané liečivé byliny a kvety, bude o 15.00.
Celonočná adorácia k sviatku Nanebovzatia Panny Márie: začne v sobotu po večernej sv.
omši a skončí eucharistickým požehnaním pred prvou sv. omšou v nedeľu. Aby sa adorácia
mohla uskutočniť v nepretržitom čase, je potrebné, aby sa na papier umiestený na nástenke v
zadnej časti kostola zapísali tí, ktorí by chceli adorovať v čase, keď nebudú mať svoj program
modlitebné skupiny, ktoré sú už v zozname uvedené. Za vašu obetu v podobe adorácie
s Pánom vám vyprosujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.
Púť na hore Butkov: bude v sobotu 22. augusta, bohatý program je zverejnený vo výveske
a na webe putnickemiesta.sk. Na tento účel boli poskytnuté dva autobusy, záujemcovia sa
môžu nahlásiť v sakristii. V deň konania púte, čiže 22. augusta, budú autobusy odchádzať
o 13.30 od farského kostola v Púchove.
Zbierka na kostol: bude na budúcu sobotu a nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu
podporovať cirkevné ustanovizne.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 5, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

