33. nedeľa - 15. novembra 2020
Pravidlá, týkajúce sa verejných bohoslužieb: začnú platiť od pondelka. Vo vyhlásení KBS sa
uvádza, že kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré
sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo
stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v
každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia
nesedeli v rade za sebou. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť
pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole
100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich. Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú
možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí,
aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred
chrámom. Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia:







rúško;
rozstupy pri sedení i státí, členovia spoločnej domácnosti môžu spolu;
dezinfikovanie rúk pri vstupe do kostola;
rozdávanie Eucharistie do rúk;
vynechanie obradu pokoja so znakom podávania rúk;
vylúčenie osôb s príznakmi ochorenia na Covid 19 a dodržanie ďalších obvyklých hygienických opatrení.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa
dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme! Seniorov, chronicky chorých a
rizikové skupiny žiadame, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti. Prosíme všetkých veriacich o zodpovednosť a v prípade, že
budú stať pred kostolom, bude našou povinnosťou v úvode každej sv. omše vyzvať ich, aby
opustili zhromaždenie. Táto výzva je však zároveň signálom, že v úvode sv. omše, môžu prísť k
sakristii v rozstupoch bez zhromažďovania sa, prijať Eucharistiu. Možnosť prijať sv. prijímanie
aj v nedeľu popoludní sa od budúcej nedele ruší, nakoľko je táto možnosť v úvode nedeľných
sv. omší. Dnes sa posledný krát bude Eucharistia podávať v čase od 14.00 - 16.00 vonku pri
sakristii bez zhromažďovania sa veriacich prichádzajúcich v rozstupe.
Streamovanie sv. omší, čiže priamy prenos prostredníctvom internetu: z filiálneho kostola
v Streženiciach bude prebiehať každú nedeľu o 8.30 od dnes. Odkaz na on-line sv. omšu, nájdete na weboch farnosti Púchov a obce Streženice. Za túto možnosť a technickú podporu ďakujeme pánovi Jozefovi Trníkovi v spolupráci s Obecným úradom Streženice, poslancom obecného zastupiteľstva Jozefom Kováčikom a administrátorom našej webovej stránky Andrejom
Gajdošom. Možnosť bude k dispozícii dovtedy, pokiaľ bude v platnosti dišpenz od povinnej
účasti na nedeľných bohoslužbách.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
 v pondelok ľubovoľnú spomienku na sv. Margitu Škótsku;
 v utorok spomienku na sv. Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku;
 v stredu ľubovoľnú spomienku na výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla;
 vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Mechtildu, rehoľníčku;
 v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Bernwarda, biskupa;
 v sobotu spomienku na Obetovanie Panny Márie;
 34. nedeľu, slávnosť Krista Kráľa.
Možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci: trvá do konca mesiaca november.
Spovedanie: bude prebiehať pred sv. omšami v kostole vo zvyčajnom čase od pondelka.

Na budúcu nedeľu Krista Kráľa sa vo všetkých kostoloch: koná pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Zároveň je
možné počas obnovy získať účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia úplné odpustky. Vyžaduje sa byť v posväcujúcej milosti, vylúčiť náklonnosť
i k ľahkému hriechu, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Aby bolo čo najviac možností získať ich, bude krátka adorácia spojená s recitovaním modlitby po každej sv. omši budúcej
nedele i po vigílnej sv. omši v sobotu večer.
Dobrovoľná zbierka potravín: organizovaná Slovenskou katolíckou charitou pre chudobné
rodiny z nášho mesta bude prebiehať v obchodnom dome Tesco v piatok v čase 11.00 - 20.00.
Kto by mal záujem pomôcť ako dobrovoľník jednu hodinu v tento deň pri zbierke, prosím nech
sa nahlási na mail frantisek.baso@azet.sk alebo na čísle 0905 816 988. Viac informácií nájdete
na linku o zbierke na webe našej farnosti a na plagáte vo výveske.
Zapisovanie úmyslov sv. omší na rok 2021 vo farskom kostole: je možné kvôli vyhnutiu sa
zhromažďovaniu osôb, dohodnúť telefonicky. Každý si môže nahlásiť ľubovoľný počet úmyslov
sv. omší, ktoré zapíšeme na vopred dohodnutom telefonickom stretnutí v kancelárii farského
úradu, za dodržania všetkých hygienických opatrení.
Predsieň kostola: bude otvorená ako zvyčajne.
Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo telefonickú
komunikáciu.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Ponde- 6.30 za + Blanku a Jozefa
lok
17.30 za + Emila
Utorok 6.30 za + Bohuslava a Rudolfa
17.30 za + Ľuboslava
Streda 6.30 za + Alojza, Amáliu a ich deti
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Mariána, Andreu a členov rodiny
Štvrtok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre novomanželov, vnúčatá
a pravnúčatá
17.30 za + Petra Padycha
Piatok 6.30 za Boží ľud
17.30 za + Katarínu Hantákovú
Sobota 6.30 za + Mikuláša
Sobota: vigília zo sviatku 18.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Anetu
7.00 za + Annu, Jána, Emíliu, Alenu a Stanislava
34.
8.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Emíliu
nedeľa: 10.00 za + Máriu, Štefana, Rudolfa, Antóniu, Rudolfa, Milana, Boženu, Štefana,
Gabrielu, Jána, Annu, Jozefa, Gertrúdu, Vincenciu, Ladislava, Datívu a AlKrista
žbetu
Kráľa
18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Helenu Jakubíkovú pri príležitosti slávenia 80.tich narodenín a pre Miladu Gažovú
Prihlášky k 1. sv. prijímaniu a sviatosti birmovania: ktoré dostali rodičia pri zápise, musia
odovzdať do konca mesiaca november.
Katolícke noviny a ďalšie katolícke periodiká: sú k dispozícii na stolíku za lavicami.
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. 17, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

