20. nedeľa - 16. augusta 2020
V liturgickom týždni budeme sláviť:







v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Helenu;
v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Jána Eudesa, kňaza;
vo štvrtok spomienku na sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi;
v piatok spomienku na sv. Pia X., pápeža;
v sobotu spomienku na Pannu Máriu Kráľovnú;
21. nedeľu, v Púchove slávnosť 80. výročia posvätenia farského kostola, ktorý bol posvätený 15. augusta 1940. Slávnostnú sv. omšu o 10.00 bude celebrovať Mons. Tomáš
Galis, žilinský biskup. Zapísaný úmysel sv. omše bude slávený na sv. omši, aj keď nebude
v úvode sv. omše ohlásený.

Obrazy sv. Pátra Pia z Pietralčiny, Šarbela Machlúfa, Rity z Cascie a Pompejskej Panny Márie:
boli zhotovené a darované pre farský kostol pri príležitosti 80. výročia jeho posvätenia, rodinou
nábožných oddaných veriacich. Hodnotné umelecké dielo je umiestnené na stenách pri vnútornom vstupe do kostola pod chórusom. Zmyslom je vďačnosť voči Panne Márii a svätcom za pomoc a prosba o ochranu našej farnosti. Spoločne sa tešíme krásnemu dielu, ktoré posvätíme
(bolo posvätené) v úvode sv. omše v dnešnú nedeľu o 10.00. Ku každému obrazu sú k dispozícii
malé obrázky s vysvetlením a modlitbou, ktoré si môžete zobrať zo stolíka za lavicami. V 22. deň
každého mesiaca sa budú veriaci pred večernou sv. omšou modliť, alebo spievať litánie k sv.
Šarbelovi, najbližšie to bude v sobotu pred večernou sv. omšou. Darcovi a celej rodine vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Michala, Ľudmilu, Karola a Máriu
17.30 za + Ondreja, Františka, Jána a Annu
Utorok
6.30 za + Gustáva, Rudolfa, Jozefa, Petra, Magdalénu a Augustína
17.30 za + Malvínu, rodičov a súrodencov
Streda
6.30 za Boží ľud
17.30 na úmysel
Štvrtok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Annu a za + Jozefa
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 za + Margitu, Martu, Jozefa, Máriu, Jozefa, Agnesu, Katarínu a Petra
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za + Mikuláša na počesť 1. výročia a za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Romana, Rastislava a Emíliu
Sobota: vigília z nedele 18.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre manželov pri
príležitosti slávenia 60.tého výročia sobáša
21.
7.00 za + Dalibora, Annu a Vojtecha
nedeľa:
8.30 za + Rudolfa a Katarínu
80. výročie posvätenia 10.00 za + Anežku a Jána Babišových
farského kostola
18.30 za + Jozefa a členov rodiny
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.

Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.
Púť na hore Butkov: bude v sobotu, 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 sobotu budú autobusy odchádzať o 13.30 od farského kostola v Púchove.
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.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 6, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

