3. adventná nedeľa (Gaudete) - 13. decembra 2020
Pravidlá účasti na bohoslužbách podľa Rúvz: platia od 12. decembra do odvolania pre celý náš
dekanát.. Je nevyhnutné:

Samozrejme, že v platnosti zostávajú opatrenia, najmä nosenie rúška, dezinfikovanie rúk, prijímanie Eucharistie do ruky a ďalšie.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
 v pondelok spomienku na sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi;
 4. adventnú nedeľu.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Annu, Františka a Miroslava
17.30 za + Pavla, Miroslava, Máriu, Pavla, Jozefa, Margitu, Milana, Martu
a Jozefa
Utorok
6.30 za + Jozefa, Máriu, Ľubomíru, Jozefa, Agnesu, Ivana a Petra
17.30 na úmysel
Streda
6.30 za + Antóniu, Štefana, Emila, Jozefa a Veroniku
17.30 za + Štefana a Ferdinanda
Štvrtok 6.30 za + Cyrila, Margitu, Dušana, Miroslava, Ivanu a Martu
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 za + Ignáca, Pavlínu, Alexandra, Veroniku, Rudolfa a Jozefa
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 na úmysel
Sobota: vigília 18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Teréziu, Jozefa, Máriu
z nedele
a za + Jozefa
4.
7.00 za + Štefániu, Antona, Petra, Rudolfa a Františka
adventná 8.30 za + Alojza, Máriu, Alojza a Annu
nedeľa 10.00 za Boží ľud
18.30 za + Milana Bazelidesa
Sv. prijímanie: budeme kvôli obmedzeniu účasti na bohoslužbách vo farskom kostole podávať
pred sv. omšami počas dní týždňa a v nedeľu. Vo filiálnom bude príležitosť k prijatiu Eucharistie
v nedeľu od 14.00 - 15.00 a v stredu o 16.30.
Spoločná sv. spoveď pred Vianocami v našej farnosti: podľa uvedených doporučení pokračuje aj
v nasledujúcom týždni v tomto čase:
 farský kostol: v pondelok - piatok: 6.00 - 6.30, 16.30 - 17.30, v sobotu a v nedeľu vo zvyčajnom čase;
 filiálny kostol: v pondelok: 17.30 - 18.30.
Ak nemáme v pláne po vyspovedaní zostať na sv. omši, nezotrvávame v kostole, ale necháme
priestor pre tých, ktorí prišli na sv. omšu. Prednosť v účasti majú tí veriaci, na ktorých úmysel sa
slávi sv. omša.

Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30.
Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách: je stále v platnosti.
Sviatosť krstu budeme za dodržania všetkých predpisov sláviť vo farskom kostole: v sobotu o
9.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu.
Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo telefonickú
komunikáciu.
Zapisovanie úmyslov sv. omší na rok 2021 vo farskom kostole: sa uskutoční na vopred telefonicky dohodnutom stretnutí v kancelárii farského úradu, bez zhromažďovania sa a za dodržania
všetkých hygienických opatrení. Každý si môže dať zapísať ľubovoľný počet úmyslov.
Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.
Upratovanie kostola: v Púchove v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 2, v Streženiciach skupina č.
. Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

