24. nedeľa - 13. septembra 2020
Jesenné kántrové dni: sú v stredu, v piatok a v sobotu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom je
poďakovanie za úrodu. Budeme ich sláviť v piatok vo farskom kostole prostredníctvom sv.
omše „Na poďakovanie Pánu Bohu“ a prosieb v omši na tento úmysel.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
• v pondelok ráno sviatok Povýšenia svätého kríža
• v utorok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše budú
ako v nedeľu. Vigílna sv. omša zo slávnosti bude i deň predtým, čiže v pondelok
o 17.30;
• v stredu spomienku na sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov;
• vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi;
• v piatok sv. omšu „Na poďakovanie Pánu Bohu“ na základe jesenných kántrových dní;
• v sobotu ľubovoľnú spomienku na sv. Januára, biskupa a učiteľa Cirkvi;
• 25. nedeľu.
Hodovú slávnosť v Streženiciach: slávime vo sviatok Sedembolestnej Panny Márie sv. omšou
o 8.30. Pozývame vás na slávnosť duchovne sa posilniť Božím slovom a sviatosťami a poďakovať sa nášmu dobrotivému Nebeskému Otcovi za dobrodenia, ktorými nás prostredníctvom
streženického kostola sprevádza.
13. výročie posvätenia filiálneho kostola v Streženiciach: slávime v stredu sv. omšou o 18.30,
celebrantom a kazateľom sv. omše bude Roman Skolozdra, rodák z Púchova a farár vo farnosti
Jasenové. Účasťou na sv. omši je možné získať za bežných podmienok úplné odpustky. Z toho
dôvodu bude pred sv. omšou od 17.45 vysluhovaná sviatosť zmierenia. I v tento deň máme
príležitosť poďakovať Pánovi za dobrodenia, ktoré nám sprostredkoval prostredníctvom chrámu v Streženiciach.
Pobožnosť pri božej muke zasvätenej Panne Márii v Keblí: pozostávajúcej z modlitby sv. ruženca a Litánií k Sedembolestnej P. Márii bude v deň sviatku o 15.00.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Máriu, Vladislava, Petra a Zorana
Pondelok: vigília zo slávnosti 17.30 za + Jozefa, Máriu, Jozefa, Máriu a Jozefa
Utorok: Sedem- 7.00 za + Vendelína, Ľudmilu, Štefana, Alojza a Michala
bolestnej Panny 8.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Emíliu
Márie, slávnosť 10.00 za + Jozefa, Annu, Alexandra, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Magdalénu, Ľuboša a Jozefa
18.30 za + Pavla, Irenu, Ladislava, Pavlínu a Jaroslava
Streda
6.30 za + Jozefa, Máriu a Jozefa
17.30 za + Jozefa Graneca
Štvrtok 6.30 za Boží ľud
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 za + Vendelína, Apolóniu a Vendelína
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za + Mariána a Oľgu
Sobota: vigília z nedele
18.30 za + Margitu, Helenu, Stanislava, Máriu, Emíliu a Oľgu
7.00 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre kňaza Ľudovíta Gabriša
25.
8.30 za + Júliu, Ľudovíta Brišových, Jozefínu, Františka, Jozefa a Margitu Gorelnedeľa
kových
10.00 za + Annu, Jozefa, Štefana, Annu, Miloša, Jaroslava a Ladislava
18.30 za + Annu, Jaroslava a Annu
Sviatosť Birmovania: s prípravou môžu v našej farnosti prijať žiaci deviateho ročníka základných škôl, starší žiaci, študenti a dospelí veriaci.

Zápis k príprave na sviatosť birmovania: piatok od 18.00 - 20.00 a v sobotu od 8.00 - 10.00. Je
nutné, aby žiaka, alebo študenta prišiel prihlásiť 1 z rodičov, alebo jeho zákonný zástupca. Dospelí záujemcovia sa môžu prihlásiť sami. K prihláseniu nie sú potrebné žiadne dokumenty,
nutnosť prítomnosti rodiča je kvôli presnému poskytnutiu údajov, ktoré podľa skúsenosti ani
sami birmovanci o sebe často nevedia, ako je napr. farnosť, v ktorej boli pokrstení. Pre každého prihláseného birmovanca bude na zápise vygenerovaná prihláška, ktorú v prípade krstu
v inej farnosti, než v Púchove, bude nutné dať potvrdiť tam , kde bol birmovanec pokrstený. Je
dôležité, aby rodič pri prihlasovaní birmovanca uviedol jeho priezvisko, ktoré mal v čase krstu.
V opačnom prípade by sme dáta o birmovancovi nedokázali v databáze krstnej matriky vyhľadať. Pri prihlasovaní je potrebné uhradiť poplatok 20 centov za kalendár podujatí vo farnosti,
ktorý sa pre birmovanca odovzdá rodičovi a do ktorého sa budú značiť záznamy o absolvovaní
aktivít požadovaných k udeleniu sviatosti birmovania. Žiadame rodičov, aby si zariadili čas potrebný na prihlásenie svojho dieťaťa - birmovanca k prijatiu sviatosti birmovania, nakoľko sú to
jediné možné termíny. V prípade nejasností sa obráťte na farára farnosti Púchov prostredníctvom telefonátu.
Detská sv. omša: v budúcom týždni nebude.
Deviatnik ku cti sv. Pátra Pia z Pietralčiny: sa budeme modliť po ruženci pred večernou sv.
omšou vo farskom kostole od 14. - 22.9., v deň liturgickej spomienky svätca budeme pred sv.
omšou spievať litánie ku cti Pátra Pia.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
• vo farnosti Dolný Kubín: Patrik Ruman, pochádzajúci z farnosti Púchov a Kristína Fischerová, pochádzajúca z farnosti Dolný Kubín;
• vo farnosti Pruské:
Michal Kurej, pochádzajúci z farnosti Púchov a Elena Beňová, pochádzajúca z farnosti
Lednické Rovne;
Milan Mokrička, pochádzajúci z farnosti Lednica a Katarína Trenčanová, pochádzajúca
z farnosti Púchov;
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.
Predpísané zbierky: boli presunuté z dôvodu pandémie a skoncentrované do kratšieho obdobia. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj za každý váš milodar obetovaný podľa
vašich možností. Sú to zbierky:
• Boží hrob - dnes;
• Jesenná zbierka na seminár - 20. septembra;
• Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca - 4. októbra;
• Zbierka na misie - 18.októbra;
• Jesenná zbierka na charitu - 29.novembra;
Okrem toho je naša farnosť viazaná každomesačnou zbierkou na kostol a zbierkou na dlh za
novostavbu materskej školy. Z toho dôvodu bude musieť byť zbierka na kostol v mesiaci september vo sviatok Sedembolestnej P. Márie a na dlh za novostavbu Mš 27. septembra. Prosíme vás o pochopenie vzniknutej situácie. Zároveň prosíme, aby ste, ak nemôžete prispieť,
sprevádzali úmysel zbierky aspoň modlitbou a dobro prianím.
Zbierka pre Svätú zem: tzv. zbierka pri božom hrobe je dnes. Pán Boh odplať a požehnaj vašu
ochotu i takýmto spôsobom prejaviť súcit s trpiacimi kresťanmi vo svete.
Zbierka na kostol: bude vo sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Pán Boh odplať a požehnaj
vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.
Jesenná zbierka na kňazský seminár: bude na budúci víkend. Pán Boh odplať za vašu ochotu
podporovať tých, ktorí chcú v sebe prehĺbiť povolanie stať sa kňazom a tak rozdávať Božiemu
ľudu z bohatstva spásy a nádeje v Božom kráľovstve.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 10, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

