26. nedeľa - 27. septembra 2020
V liturgickom týždni budeme sláviť:







v utorok sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov;
v stredu spomienku na sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi;
v štvrtok spomienku na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi;
v piatok spomienku na svätých anjelov strážcov;
v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;
27. nedeľu.

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Martina, Luciu, Viktóriu,
Melániu a Martina
17.30 za + Annu, Františka, Karola a Alžbetu
Utorok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Adrianu, Ondreja a Máriu
17.30 za + Dušana, Františka, Štefana a Kláru
Streda 6.30 za + Teréziu, Antona a Ivana
17.30 za + Janu
Štvrtok 6.30 za Šimona, Máriu a Emíliu
17.30 na úmysel
Piatok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Adrianu, Jozefa, Katarínu,
Matiáša a Jozefa
17.30 na úmysel
Sobota 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre rodičov a súrodencov
Sobota:
18.30 za + Libora, Emíliu, Štefana, Jozefa, Katarínu, Štefana
vigília z nedele
a Vieru
7.00 Boží ľud
27.
8.30 za + Štefana, Vincenciu, Vladimíra, Eriku a Violu
nedeľa 10.00 za + Emíliu Jána, Máriu, Jozefa, Teréziu a Pavla
18.30 za + Evu, Barboru, Jána, Vilmu, Ondreja, Melániu a Bohuslava
Púchov sa z hľadiska epidemiológie: nachádza v žltej zóne. V kostole pri bohoslužbách povinne nosíme rúška, dezinfikujeme ruky, dodržiavame šachovnicové sedenie, vetranie kostola
zabezpečujeme nielen počas bohoslužieb, často dezinfikujeme priestory, máme prázdne sväteničky, dodržiavame odstupy aj v presbytériu, sv. prijímanie podávame na ruku do obnaženej
dlane, v kostole môžeme spievať s obmedzením, spevácky zbor s rúškami.
Detská sv. omša: bude v pondelok o 17.30 vo farskom kostole. Pre žiakov, pripravujúcich sa
k 1. sv. prijímaniu je účasť na detskej sv. omši raz za mesiac povinná.
Sv. spoveď pre birmovancov: je dôležitou podmienkou v príprave k prijatiu sviatosti birmovania. Birmovanci majú čas spovede určený vo farskom kostole v utorok od 14.30 do 17.30.
Účasť na spovedi si dajú potvrdiť do kalendára účasti na sviatostiach, ktorý si na spoveď prinesú spolu s perom. Kňaz, ktorý ich vyspovedá, im podpíše účasť. Birmovanec sa môže vyspovedať kdekoľvek, čiže aj tam, kde býva, alebo študuje, podstatné je raz v mesiaci pristúpiť k sv.
spovedi a mať o tom patričný záznam.
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 - 17.30 v utorok (najmä pre birmovancov), vo štvrtok a v piatok v Púchove;
16.00 - 16.45 v pondelok v Streženiciach.

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: vo farskom kostole - od konca poslednej dopoludňajšej sv. omše do začiatku
večernej sv. omše. V rámci nej sa uskutoční duchovná obnova tešiteľov BSJ so začiatkom modlitby sv. ruženca o 15.30. Adorácia vo filiálnom kostole začne po skončení sv.
omše.
Nosiče zo slávností PSP a birmovania: sú v sakristii kostola, vyzývame, aby si ich prebrali tí,
ktorí doteraz ešte tak neurobili.
Členovia SSV: si prevezmú podielové knihy v sakristii a zároveň zaplatia členské 8 € na rok
2020
Sv. omša v Streženiciach: bude v piatok o 18.30.
Posvätný rád diakonátu: prijme 1. októbra v kostole Sant Ignazio v Ríme bohoslovec František
Daško, pochádzajúci z farnosti Horné Kočkovce. Zahrňme Františka, ktorý často vykonával liturgickú službu i v našom farskom kostole, do svojich modlitieb a dobro prianí.
9. ročník kresťanského-akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni: sa uskutoční 25.
9. - 2. 10. Viac info na bhd.sk.
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU: bude 23.-25. októbra v Rodinkove. Viac info a možnosť
prihlásenia je na web stránke Rodinkova.
Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj
vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.
Halier sv. Petra: je pravidelná zbierka ku dňu 29. júna, na Slávnosť svätých Petra a Pavla, ktorá však bola kvôli koronakríze preložená na budúcu nedeľu. Ide o finančnú pomoc, ktorú veriaci poskytujú nástupcovi sv. Petra. Ten bude peniaze rozdeľovať podľa svojho uváženia na potreby univerzálnej Cirkvi a na charitatívne diela pre ľudí v núdzi. Už v Skutkoch apoštolov sa
píše o zbierkach v kresťanských spoločenstvách na podporu misionárov. Na konci 8. storočia
sa po svojom obrátení veriaci z anglosaského prostredia rozhodli vyjadriť svoje úzke spojenie
s pápežom prostredníctvom každoročnej finančnej zbierky. Ján Pavol II. pripomenul všeobecné
kritérium Haliera sv. Petra: „Základom je podpora Apoštolskej stolice, preto musí byť (zbierka)
vytvorená z dobrovoľných darov katolíkov celého sveta, prípadne aj od ľudí dobrej vôle...“ (List
kardinálovi štátnemu sekretárovi, 20. novembra 1982). Pán Boh odplať Vašu ochotu podporovať i týmto spôsobom rozhodnutia Sv. Otca pre ciele univerzálnej Cirkvi a pre pomoc ľuďom v
núdzi.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 12, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

