22. nedeľa - 30. augusta 2020
V liturgickom týždni budeme sláviť:
●
●
●
●
●
●

v pondelok ľubovoľnú spomienku na sv. Rajmunda Nonnatusa, rehoľníka;
v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Egídia, pustovníka;
v stredu ľubovoľnú spomienku na blahoslavenú Ingridu, rehoľníčku;
vo štvrtok spomienku na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi;
v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Rozáliu, pannu a pustovníčku;
v sobotu ľubovoľnú spomienku na sv. Teréziu z Kalkaty (Matku Terezu), pannu a
rehoľníčku;
● 23. nedeľu.
Slávnostné Veni Sancte: čiže vzývanie Ducha Svätého pre pomoc pri vzdelávaní bude v úvode
každej sv. omše na budúcu nedeľu. Pri každej sv. omši (aj v sobotu večer) po pozdrave a
úvodnom slove kňaza zaznie hymnus k Duchu Svätému, po ktorom bude nasledovať hymnus
Glória, úkon kajúcnosti sa vynecháva. Každý, kto je žiakom, študentom, ale i pedagógom
môže prísť a pridať sa k modlitbám celej farnosti a takto si prosiť o silu, pokoj a vytrvalosť
v procese výchovy a vzdelávania počas nasledujúceho školského roka. Veni Sancte pre Czš
bude v stredu so začiatkom sv. omše o 8.30. Sv. omša o 6.30 v tento deň nebude.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Jozefa, Agnesu a Jozefa
17.30 za + Antóniu Gabkovú
Utorok
6.30 za + Jozefa
17.30 za + Karola, Katarínu, Emila a Jána
Streda 8.30 (Veni Sancte) Czš sv. Margity za + Jozefa a Apolóniu
17.30 za + Ingrid Kalmovú
Štvrtok 6.30 za + Ľudovíta Dobroňa
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 za + Vendelína, Apolóniu a Vendelína
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za Boží ľud
Sobota: 
vigília z nedele 18.30 za + Michala a Zdenku
23.
7.00 za + Milana, Cyrila a Františku
nedeľa,
8.30 za + Moniku, Annu a Viktora
Veni Sancte
10.00 za + Štefan a Ferdinanda
18.30 za + Vladimíra, Eriku, Annu, Vincenciu a Štefana
Sviatosť manželstvachcú prijať:
● vo farnosti Púchov:
Marek Sagan a Jana Ondričková, obaja pochádzajúci z farnosti Púchov;
Eduard Cihuňka, pochádzajúci z farnosti Považská Bystrica a Zuzana Plešingerová,
pochádzajúca z farnosti Žilina;
Vladimír Martinek a Kristína Gašpárková obaja pochádzajúci z farnosti Horné
Kočkovce;
● vo farnosti Konská: Viktor Barančík, pochádzajúci z farnosti Púchov a Barbora
Kasmanová, pochádzajúca z farnosti Konská;
● vo farnosti Dolný Kubín: Patrik Ruman, pochádzajúci z farnosti Púchov a Kristína
Fischerová, pochádzajúca z farnosti Dolný Kubín.
Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť
sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov
do svojich modlitieb.
Sv. omša v Streženiciach: bude v piatok o 18.30.

Kríž zo zadnej časti kostola: bol podarovaný do farnosti Brumov, ktorú spravuje pán dekan
a rodák z našej farnosti Martin Lanži, ako prejav vďačnosti za dar jeho kňazstva. Je
pripomienkou, že farníci - rodáci na neho pamätajú vo svojich modlitbách a nezabúdajú, že je
ich rodákom. Ako prejav vďačnosti bude pán dekan Martin Lanži sláviť sv. omšu v pondelok
o 6.30 vo farskom kostole v Púchove.
Klub kresťanských seniorov: organizuje na 8.9. púť do Šaštína. Záujemcovia sa zapíšu
v sakristii, kde zaplatia poplatok 10€.
Sv. spoveď k 1. piatku bude s vymedzeným časom:
● 30 minút od pondelka do piatka pred rannými sv. omšami a pred večernou sv. omšou
v pondelok a v stredu;
● 14.30 - 17.30v utorok, vo štvrtok a v piatok v Púchove;
● 16.00 - 16.45v pondelok v Streženiciach.
K sv. spovedi pozývame deti a mladých, dobré je totiž so silou Božieho Ducha vstúpiť do
nového školského roka. Žiakom a študentom pripomíname možnosť začať si konať 9 prvých
piatkov vďaka ktorým je možné získať špeciálne milosti, ako to Pán zjavil sv. Márii Margite
Alacoque.
Eucharistická adorácia v budúcom týždni bude:
● v utorok: po večernej sv. omši;
● vo štvrtok: od 14.30 - 17.25 a po večernej sv. omši;
● v piatok: formou prvopiatkovej pobožnosti vo farskom i filiálnom kostole po sv.
omšiach;
● v nedeľu: od konca poslednej dopoludňajšej sv. omše do začiatku večernej sv. omše,
počas prvonedeľnej adorácie sa uskutoční duchovná obnova tešiteľov BSJ so
začiatkom modlitby sv. ruženca o 15.30, adorácia vo filiálnom kostole začne po
skončení sv. omše.
Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bola minulý víkend. Obetovali ste
v nej celkovo 2 248,73€. Z toho veriaci v Streženiciach prispeli sumou 182,83€, veriaci
v Nimnici sumou 88,72€. Individuálni darcovia prispeli v uplynulom mesiaci vkladom na účet
sumou 135€. 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. 8, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

