27. nedeľa - 4. októbra 2020
Konferencia biskupov Slovenska: oznamuje, že slovenskí biskupi udeľujú všeobecný dišpenz od
povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi prosia o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť
a obetavosť, aby nedochádzalo k sporom, keď sa v kostole naplní daný počet. Veriaci, ktorí
prídu do chrámu, budú musieť dodržiavať všetky stanovené hygienické opatrenia.
Sv. omše je možné sláviť za predpokladu dodržania 50 ľudí na sv. omši: spoločne v interiéri aj
exteriéri. Vo farskom kostole je vyznačených 50 miest na sedenie v hlavných a bočných laviciach. Miesta sú označené šachovnicovým spôsobom. Prosíme všetkých veriacich o zodpovednosť a v prípade, že stoja vzadu v kostole, alebo pred kostolom, aby opustili zhromaždenie.
Zároveň ponúkame možnosť podobne, ako pri prvej pandemickej vlne, prijať sv. prijímanie
v nedeľu popoludní v čase od 14.00 - 16.00. Aby sme predišli zhromažďovaniu veriacich, sv.
prijímanie budeme v uvedenom čase podávať pri sakristii, veriaci budú prichádzať v rozstupoch
cez vstup do záhrady pri kostole bránkou od Vúb, prijmú Eucharistiu a hneď odídu domov cez
farský dvor, alebo bránkou - výstupom od predajne kobercov.
V liturgickom týždni budeme sláviť:







v pondelok ľubovoľnú spomienku na sv. Faustínu Kowalskú, pannu;
v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Bruna, kňaza;
v stredu spomienku na Ružencovú Pannu Máriu;
v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Jána Leonardiho, kňaza;
v sobotu ráno sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice Žiline;
28. nedeľu.

Deň, čas aúmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske ana webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Michala, Júliu, Martina, Helenu, Jozefa a Štefana
17.30 za + Teréziu
Utorok
6.30 za + Imricha, Pavlínu, Jána, Antóniu, Jána a Štefana
17.30 za + Ladislava, Emila, Oľgu, Štefániu, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie
pre Vilmu a členov rodiny Duháčkovej
Streda
6.30 za + Annu-Oľgu, Rudolfa, Máriu, Antona, Jána a Vojtecha
17.30 na úmysel
Štvrtok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Janu, Katarínu a členov ich rodiny
17.30 za + Štefana a Ferdinanda
Piatok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Evu a Oľgu
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Evku a členov rodiny
Sobota
6.30 na úmysel
Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Pavla, Máriu, Miroslava, Pavla, Annu, Máriu a starých
rodičov
7.00 za + Irenu, Rudolfa, Vendelína, Žofiu, Viktora, za zdravie, Božiu pomoc,
28.
Božie vedenie pre Evku a členov jej rodiny
nedeľa
8.30 za + Jaroslava, Karola, Jozefínu, Karola, Milana a Vieru
10.00 za Boží ľud
18.30 za + Jozefa, Karola, Antóniu, Jozefa, Máriu a Jozefa
Spovedanie pred sv. omšami, prvonedeľná adorácia a adorácie: počas týždňa zostávajú zachované za predpokladu dodržania predpisu o zhromažďovaní a ostatných hygienických predpisov.
Detské sv. omše: sú až do odvolania zrušené.
Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30.

Sviatosť krstu budeme za dodržania hygienických predpisov sláviť vo farskom kostole: v sobotu o 9.00, krstná náuka bude o 8.00 kvôli pandemickým opatreniam vo farskom kostole. Krst nej 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 dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bola minulý víkend. Obetovali ste v nej
celkovo 1 841,84€. Z toho veriaci v Streženiciach prispeli sumou 191,20€, veriaci v Nimnici
sumou 56,73€. Individuálni darcovia prispeli v uplynulom mesiaci vkladom na účet sumou 60€.
Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej
formácií detí.
Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu
podporovať Petrovho námestníka v jeho dobročinných dielach.
Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať
cirkevné ustanovizne
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 13, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby amilodary.

