2. adventná nedeľa - 6. decembra 2020
Zimné kántrové dni: sú v stredu, v piatok a v sobotu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom je
sústredenie sa na príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a
spravodlivosť vo svete. Budeme ich sláviť v piatok vo farskom kostole prostredníctvom sv.
omše „Za zachovanie mieru a spravodlivosti“ a prosieb v omši na tento úmysel.
V liturgickom týždni budeme sláviť:









v pondelok ráno spomienku na sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi;
utorok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok, sv. omše
budú o 6.30, 8.30 a o 18.30 v Púchove, v Streženiciach o 17.00, kde bude realizovaný
aj on-line prenos. Vigílna sv. omša z tohto sviatku bude slávená i deň predtým, čiže v
pondelok o 17.30 v Púchove;
v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Juana (Chuana) Diega Cuauhtlatoatzina (čítaj: ku
auch tla toacina), aztéckeho laika;
vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na Preblahoslavenú Pannu Máriu Loretánsku;
v piatok votívnu sv. omšu „Za zachovanie mieru a spravodlivosti“ na základe zimných
kántrových dní;
v sobotu ráno ľubovoľnú spomienku na Preblahoslavenú Pannu Máriu Guadalupskú;
3. adventnú nedeľu (Gaudete), ktorej liturgická farba okrem fialovej je aj ružová na
znak radosti z blízkeho Kristovho príchodu.

Usmernenie nášho diecézneho otca biskupa k predvianočnému spovedaniu:






kvôli zákazu zhromažďovania neprídu všetci kňazi dekanátu, nebude to klasická
„hromadná“ spoveď;
nenechávať si spoveď na poslednú chvíľu;
necestovať za spovedaním do väčších kostolov, ale využiť túto možnosť vo vlastnej
farnosti;
priebežne podávať Eucharistiu prostredníctvom mimoriadnych rozdávateľov počas
spovedania;
dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia.

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami v našej farnosti:
pokračuje aj v nasledujúcom týždni v tomto čase:





podľa uvedených doporučení

Farský kostol:
v pondelok: 6.00 - 6.30, 16.30 - 17.30;
v utorok: 6.00 - 6.30, 8.00 - 8.30, 17.00 - 17.30;
v stredu, vo štvrtok a v piatok: 6.00 - 6.30, 16.30 - 17.30;
v sobotu a v nedeľu vo zvyčajných časoch.
Filiálny kostol: v utorok: 16.00 - 17.00.

Zbierka na misie: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať misijné diela
Cirkvi vo svete.
Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu
podporovať cirkevné ustanovizne.
Upratovanie kostola: v Púchove v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 21, v Streženiciach
skupina č.
. Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Deň, čas aúmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske ana webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Libora, Stanislava a Líviu
Pondelok:
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Petra a členov
vigília zo sviatku
rodiny
Utorok:
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Andreu, Štefana
Nepoškvrnené počatie
a Gabrielu
Panny Márie,
8.30 za + Rudolfa, Margitu a Martu
prikázaný sviatok
18.30 za Boží ľud
Streda
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Štefana
17.30 za + Jozefa Baláža
Štvrtok
6.30 za + Tomáša, Rozáliu, Františku, Veroniku a Pavla
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 za + Mariána, Katarínu, Rozáliu, Jakuba a Janu
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za + Jána, Annu, Dušana a Emíliu
Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Ľudmilu, Jozefa, Helenu a Jozefa
3.
7.00 za + Františku, Viktora, Silvestra a Žofiu
adventná 8.30 za Boží ľud
nedeľa
10.00 za + Miroslava, rodičov a svokrovcov
(Gaudete) 18.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Medňanskej,
Pučekovej a Kortišovej
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby amilodary.

