28. nedeľa - 11. októbra 2020
Všeobecný dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách: udelili
slovenskí biskupi počas obmedzenia účasti počtu 50 ľudí na sv. omši. 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 prijať sv. prijímanie v nedeľu popoludní v čase od 14.00 - 16.00 vonku pri sakristii
bez zhromažďovania sa veriacich prichádzajúcich v rozstupe a takisto na požiadanie pred sv.
omšami vo farskom kostole v nedeľu vonku pri sakristii. V tom prípade je požiadavku
potrebné oznámiť v sakristii pred sv. omšou.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
●
●
●
●
●
●
●

v pondelok ľubovoľnú spomienku na sv. Maximiliána, biskupa;
v utorok ľubovoľnú spomienku na blahoslavenú Alexandrinu Máriu da Costa;
v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka,;
vo štvrtok spomienku na sv. Teréziu od Ježiša (Avilskú), pannu a učiteľku Cirkvi;
v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Gála, kňaza;
v sobotu spomienku na sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka;
29. nedeľu zasvätenú misiám.

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Jána, Teréziu a Jána
17.30 za + Jozefa Mišíka, za + Oľgu, Jána Jakubíkových, za zdravie, Božiu pomoc
a Božie vedenie za Jozefa Mišíka
Utorok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov ružencového
17.30 spoločenstva a za zomrelých členov
Streda
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Romana
17.30 na úmysel
Štvrtok 6.30 za + Andreja
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 na úmysel
17.30 za + Otíliu, Fedora, Imricha a Margitu
Sobota
6.30 za + Marina, Máriu, Emila, Antona, Alojza, Máriu a Vladimíra
Sobota: 
vigília z nedele
18.30 na úmysel
29.
7.00 za + Milana
nedeľa 8.30 za Boží ľud
(Misijná) 10.00 za + Jána, Gabrielu, Jozefa, Annu, Gertrúdu a Alžbetu
18.30 za + Agnesu, Imricha, Vincenta, Annu, Petra a Annu
Sviatosť manželstvachcú prijať:
● vo farnosti Púchov: Jakub Mrocek a Ľubomíra Haviarová, obaja pochádzajúci z farnosti
Púchov;
● vo farnosti Horné Kočkovce: Ján Lišaník a Anna Mikulová, obaja pochádzajúci
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.
Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30.

Slávenie sv. omše v Tridentskom obrade, čiže pri použití misálu Pia V. (v poslednej úprave
sv. Jána XXIII.): čo okrem iného znamená pri obrade používanie latinského jazyka a kňaz je
obrátený chrbtom k ľudu, bola požiadavka, ktorú adresovali farskému úradu 22ja veriaci.
Farár postúpil ich požiadavku Liturgickej komisii žilinskej diecézy, odkiaľ prišla nasledujúca
odpoveď: Podmienky používania misálu sv. Pia V. (v poslednej úprave sv. Jána XXIII.) pre
slávenie sv. omše podľa usmernenia sv. Jána Pavla II. z roku 1984 stanovovala komisia
Ecclesia Dei. Benedikt XVI. tieto podmienky upravil listom Summorum pontificum, v zásade
takto: Čl. 1.: misál sv. Pavla VI., čiže súčasný misál, je riadnym "lex orandi" Katolíckej cirkvi
latinského obradu, Rímsky misál sv. Pia V. (v úprave sv. Jána XXIII.) treba považovať za
mimoriadne vyjadrenie "lex orandi". Termín lex orandi znamená jednotný vzťah medzi
teológiou a vierou vyjadrený formou bohoslužobnej liturgie. Kľúčový je čl. 5 §1: "Vo
farnostiach, v ktorých nepretržite jestvuje skupina veriacich, ktorá sa pridŕža predošlej
liturgickej tradície, má farár ochotne prijať ich žiadosti ohľadne slávenia svätej omše podľa
obradu Rímskeho misála vydaného roku 1962." Z uvedeného vyplýva, že vo farnosti Púchov
nejestvuje žiadna skupina veriacich, ktorí by sa nepretržite od roku 1962 pridŕžali predošlej
liturgickej tradície a preto je táto požiadavka 22 veriacich neopodstatnená. Farár farnosti
Púchov zároveň upozorňuje, že v blízkej dobe sa uskutoční zavedenie nového doplneného
vydania Rímskeho misála pre slávenie bohoslužieb, ktoré prinesie ešte bohatšiu formu
slávenia liturgie na Božiu česť a slávu.
Spovedanie pred sv. omšami a adorácie: počas týždňa zostávajú zachované za predpokladu
dodržania predpisu o zhromažďovaní a ostatných hygienických predpisov.
Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné
ustanovizne
Zbierka na misie: bude na budúcu nedeľu. Pán Boh odmeň vašu ochotu podporovať misijné
diela Cirkvi vo svete.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 14, Pán Boh odplať a
požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

