5. veľkonočná nedeľa - 10. mája 2020
Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb v rímskokatolíckom farskom
kostole
Všetkých svätých v Púchove
6. mája vstúpili do platnosti 
usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré pri ich
dodržaní, umožňujú slávenie verejných bohoslužieb. Sekretariát Konferencie
biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol
nasledovný komentár:
"Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú
zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na
bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude
od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov.
Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a
verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším
zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto
veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby
jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali
prednostne využiť toto slávenie. Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby
denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme,
brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im
však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale
chrániť ich zdravie. Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na
dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne nech k vstupu do chrámu
umiestnia aj písomné upozornenie na platné opatrenia. Keďže v danej fáze ešte nie
je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným,
viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch
stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a
dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu "do hviezdice"
označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne
dvojmetrové rozostupy. Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno
ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je
vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s
miestnou samosprávou) uskutočniteľné. V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie,
aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať
kľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť
aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy.
Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či
ružence. Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s
dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie
svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť
dezinfikovať si ruky. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej
konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri
kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst
nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si
každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný
malý dezinfekčný prostriedok. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto
zachovávajú dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol
prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na
sväté prijímanie na záver, ako posledný. Všetkých povzbudzujeme k veľkej
trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme
nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a
zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom:

prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej
viery."
Sekretariát KBS.
Slávenie verejných bohoslužieb vo farskom kostole v Púchove: ktoré za
dodržiavania hygienických predpisov začalo od piatka, pokračuje v budúcom týždni
sv. omšami, ktoré budú od pondelka do piatku o 17.30. Sv. omša v sobotu bude
o 18.30, v nedeľu o 8.30 a o 10.00. Zdôrazňujeme, že všetci sa do kostola
nezmestia, tí, ktorí tam môžu ísť, musia zaujať len vyznačené miesta. Vyzývame
k vzájomnej úcte a tolerancii, ak sa niekomu podarí zúčastniť vigílnej sv. omše
v sobotu večer, nech v nedeľu prenechá túto príležitosť inému veriacemu. Ak veriaci
zostanú pred kostolom, musia dodržiavať odstupy. Pre vlastné zdravie vyzývame,
aby si každý zvážil, či na sv. omši musí byť účastný.
Slávenie verejných bohoslužieb vo filiálnom kostole v Streženiciach: budeme
sláviť pri dodržaní hygienických predpisov od pondelka do piatku o 18.30, v sobotu
o 7.30 a v nedeľu o 8.30. Sv. omše sa vo filiálnom kostole budú slúžiť každý deň
dotiaľ, kým sa neodslúžia všetky nahlásené úmysly sv. omší od 10. marca, kedy
došlo prerušeniu slávenia sv. omší v Streženiciach. Po vyplnení tohto záväzku, budú
sv. omše bývať ako zvyčajne, čiže jedna v nedeľu a v prikázaný sviatok a jedna
v nedeľu.
Slávnosť 1. sv. prijímania: z dôvodu hygienických obmedzení nebude 17. mája.
Nový termín oznámime hneď ako to bude možné. Oznam, či sa bude prekladať aj
termín sviatosti birmovania, zverejníme neskôr, keď bude jasný vývoj situácie.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
●
●
●
●
●

v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Pankráca, mučeníka;
v stredu ľubovoľnú spomienku na Blahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú;
vo štvrtok sviatok sv. Mateja, apoštola;
v sobotu spomienku na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka;
6. veľkonočnú nedeľu.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Petra, členov
rodiny,
za + Margitu, Jozefa, Martu, Pavla , Júliu, Pavla, Alžbetu,
Marínu, Martu, Pavla, Margitu, Jozefa a Milana
Utorok
17.30 za + Jána, Máriu a Jána
Streda
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov ružencového
spoločenstva a za zomrelých členov
Štvrtok
17.30 za + členov rodiny Grigeľovej
Piatok
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Janu, Katarínu a
členov
ich rodín
Sobota:
18.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Ivetu, Pavla,
vigília
Dominiku, Stelu, Viktora, Romana, Antona, za + Viktora, Máriu,
z nedele
Gizelu, Annu, Máriu, Štefana, Ondreja a starých rodičov
6.
8.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Milana,
veľkonočná
Vlastu, Milana, Katarínu, Radovana, Martina, Rastislava,
nedeľa
Martina, Ladislava, Jána, Jarmilu, za + Štefana, Annu,
Máriu, Jozefa, Petra, Štefana, Katarínu, Štefana a Jozefa
10.00 za Boží ľud

Spovedanie: je možné dohodnúť telefonicky, individuálna spoveď prebehne na
otvorenom priestranstve v záhrade pri kostole, pri zachovaní hygienických predpisov.
Pri spovedaní je nutné použiť rúško.
Časopis Naša žilinská diecéza: nájdete len v elektronickej podobe webovej stránke
farnosti.
Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo
telefonickú komunikáciu. V prípade žiadosti o dokumenty - krstné listy, povolenia..,
dokumenty pošleme poštou na adresu farského úradu, kde ich od vás vyžadujú.
Úmysly sv. omší vo farskom kostole, ktoré budeme slúžiť bez účasti
verejnosti
Deň slávenia
Pondelok
Utorok

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Úmysel
za + Jána, Máriu, Milana, Pavla, Jána a Emíliu
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny
Rosinovej
a za + Miroslava
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov ružencového
spoločenstva a za zomrelých členov
za + Martu a členov rodiny
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Boženu, Jozefínu,
Rudolfa, Pavla a členov ich rodín
za + Helenu na počesť 1. výročia

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.
Materská škola sv. Margity oznamuje, že zápis detí na školský rok 2020/2021 sa
uskutoční v mesiaci máj 2020, od 15.05. do 20.05.2020.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe prihlášky a dotazníka zákonného
zástupcu, ktoré sú dostupné na webovej stránke školy.
Vyplnenú prihlášku a dotazník môžete:
● poslať mailom na: skolasvmargity@gmail.com
● vložiť do obálky a vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pred starou
budovou Cirkevnej základnej školy sv. Margity
● osobne doručiť do školy dňa 15.5. 2020 v čase od 14.00-17.00 hod. v budove
Cirkevnej základnej školy sv. Margity
● alebo zaslať poštou na adresu: Materská škola sv. Margity, Námestie slobody
562/1, 020 01 Púchov
Stačí si vybrať jednu z vyššie uvedených možností.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu
s údajom o povinnom očkovaní sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu
bude predkladať dodatočne, pred nástupom do MŠ. Dodatočné predloženie platí aj ak
ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
následne dodatočne predloží aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.

Podmienky prijatia:
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch
do šiestich rokov veku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol
odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa berie do úvahy kapacita tried,
pričom sa zohľadňujú nasledovné podmienky na prednostné prijímanie detí:
a) dovŕšenie piateho roku veku,
b) ak má dieťa v základnej alebo materskej škole staršieho súrodenca.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka
materskej školy do 30. júna 2020.

