23. nedeľa - 6. septembra 2020 (Veni Sancte)
V liturgickom týždni budeme sláviť:
● v pondelok spomienku na sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana
Pongrácza, mučeníkov;
● v utorok sviatok narodenia Panny Márie;
● v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Petra Clavera, kňaza;
● vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Mikuláša Tolentínskeho, rehoľníka;
● v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Emiliána z Vercelli, biskupa;
● v sobotu ľubovoľnú spomienku najsvätejšieho mena Panny Márie;
● 24. nedeľu.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Gustáva, Jozefa, Rudolfa a Petra
17.30 za + Pavla, Karolínu a Máriu
Utorok
6.30 za + Františku, Stanislava, Annu, Antóniu, Stanislava a Annu
17.30 za + Irenu Nižníkovú
Streda
6.30 za + Apolóniu, Mateja a Teréziu
17.30 na úmysel
Štvrtok 6.30 za + Máriu, Vendelína a Ondreja
17.30 za + Františka
Piatok
6.30 za + Máriu, Pavla, Miroslava, Pavla, Máriu a Annu a starých rodičov
17.30 za + Jakuba Brzého
Sobota
6.30 za + Jána
Sobota: 
vigília z nedele 18.30 za + Annu, Alojza a Johanu
7.00 za Boží ľud
24.
8.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Viktora, Máriu a členov
nedeľa
rodiny
10.00 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Máriu
18.30 za + Reginu a Viktora
Sviatosť manželstvachcú prijať:
● vo farnosti Púchov:
Alberto Taurozzi a Mária Anežka Zigová, pochádzajúca z farnosti Púchov;
Matej Kubáň a Mária Babicová, obaja pochádzajúci z farnosti Púchov;
● 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 pondelok o 18.30.
Slávenie soboty Božieho milosrdenstva na hore Butkov: je podujatie, na ktoré otec biskup
Tomáš pozýva na Diecézne stretnutie veriacich zo všetkých farností, ktorým záleží na
obnove života a vzťahov vo farnosti i v našej diecéze. Stretnutie začne sv. omšou na Hore
Butkov o dvanástej hodine, ktorá bude slávená v rámci bohatého programu uvedeného vo
výveske. Na stretnutie sa môžete dopraviť objednaným autobusom priamo z našej farnosti
až na vrchol Hory Butkov do Skalného Sanktuária. Predbežný čas odchodu autobusu od
nášho farského kostola je o 10.10 h. Doprava bude vďaka štedrosti sponzorov zdarma pre
všetkých, ktorí sa stihnú prihlásiť do naplnenia kapacity objednaných autobusov na
diecéznom webe dcza.sk, najneskôr však do utorka. Aj tam nájdete program aj s presným
časom odchodu autobusu z našej farnosti. Kvôli dodržaniu všetkých opatrení je potrebné sa
na stretnutie prihlásiť aj v prípade individuálnej dopravy!
Klub kresťanských seniorov: organizuje na 8.9. púť do Šaštína. Záujemcovia sa zapíšu
v sakristii, kde zaplatia poplatok 10€.

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.
Sviatosť Eucharistie: v podobe prvého sv. prijímania (PSP) spoločne s prípravou môžu v
našej farnosti prijať žiaci tretích ročníkov základných škôl a starší. Podmienkou je, aby bolo
dieťa pokrstené, navštevovalo v základnej škole hodiny povinne voliteľného predmetu
náboženská výchova, zúčastňovalo sa na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok a minimálne
1 krát na detskej sv. omši, ktoré budú bývať zvyčajne v pondelok večer. K prihláseniu na PSP
sa vyžaduje súhlas aspoň jedného z rodičov, alebo zákonného zástupcu. Ak dieťa ešte
z akéhokoľvek dôvodu pokrstené nebolo, rodič, alebo zákonný zástupca uvedie túto
skutočnosť pri zápise na PSP, aby bolo možné dohodnúť termín krstu.
Zápis detí k prvému sv. prijímaniu (PSP): bude vo štvrtok po večernej sv. omši a v piatok po
rannej i večernej sv. omši. Je nutné, aby dieťa prišiel prihlásiť 1 z rodičov dieťaťa, alebo
jeho zákonný zástupca. Zápis k PSP prebehne bez účasti dieťaťa. K prihláseniu nie sú
potrebné žiadne dokumenty. Pre každé prihlásené dieťa bude na zápise vygenerovaná
prihláška, ktorú v prípade krstu dieťaťa v inej farnosti, než v Púchove, bude nutné dať
potvrdiť tam , kde bolo dieťa pokrstené. Je dôležité, aby rodič pri prihlasovaní dieťaťa
uviedol jeho priezvisko, ktoré malo dieťa v čase krstu. V opačnom prípade by sme dáta o
dieťati nedokázali v databáze krstnej matriky vyhľadať. Pri prihlasovaní je potrebné uhradiť
poplatok 20 centov za kalendár podujatí vo farnosti, ktorý sa pre dieťa odovzdá rodičovi
a do ktorého sa budú dieťaťu značiť záznamy o absolvovaní aktivít požadovaných
k udeleniu sviatosti Eucharistie na PSP. Žiadame rodičov, aby si zariadili čas potrebný na
prihlásenie svojho dieťaťa k PSP, nakoľko sú to jediné možné termíny k prihláseniu na PSP.
V prípade nejasností sa obráťte na farára farnosti Púchov prostredníctvom telefonátu.
Detská sv. omša:bude v pondelok o 17.30 vo farskom kostole.
Knihy pre účastníkov pobožnosti putujúcej kaplnky Panny Márie v domácnostiach: sú
k dispozícii v sakristii.
Zbierka pre Svätú zem: tzv. zbierka pri božom hrobe bude na budúcu nedeľu. Pán Boh
odplať a požehnaj vašu ochotu i takýmto spôsobom prejaviť súcit s trpiacimi kresťanmi vo
svete.

Film Fatima: sa v týchto dňoch dostáva do slovenských kín. V kine nášho mesta sa uskutoční
premiéra filmu na budúcu nedeľu o 17.30 vďaka spoločnosti Púchovská kultúra, ktorej
vedenie a pracovníci vás na premiéru srdečne pozývajú . Film je veľmi pútavý a určite ho
možno považovať za významný prvok v podpore fatimského mariánskeho kultu, ktorý je
značne rozvinutý i v našej farnosti. Slogan: „V roku 1917, uprostred vojny, ľudia potrebovali
nádej a dostali zázrak“, je hlavným motívom na plagáte umiestnenom vo výveske a na webe
farnosti. spoločnosť Púchovská kultúra nás ubezpečila, že v prípade veľkého záujmu počet
repríz v kine podľa potreby navýšia. Lístky je možné si zakúpiť osobne, každý piatok od
10.00 - 12.00 a od 16.00 - 20.00 v pokladni kina, alebo online na našom webe:
kino.puchov.sk
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 9, Pán Boh odplať a
požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

