6. veľkonočná nedeľa - 17. mája 2020
Posledná fáza uvoľňovania opatrení: možno nastane v stredu. Ak dôjde k možnosti verejných bohoslužieb bez obmedzenia počtu veriacich v chráme, sv. omše začneme v pôvodných
časoch sláviť od nedele. Dovtedy stále platí, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. Účasť je možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí
a prikázaných sviatkov. Zároveň pokračujú vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
Prosebné dni: sú v pondelok, v utorok a v stredu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú
prosby za úrodu. My budeme prosiť dobrotivého Pána Boha o požehnanie našej budúcej
úrody v utorok vo farskom aj filiálnom kostole prostredníctvom votívnej sv. omše a prosieb
v nej na daný úmysel.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
• v pondelok ľubovoľnú spomienku na sv. Jána I., pápeža a mučeníka;
• v utorok votívnu sv. omšu „V čase sejby“ na základe prosebných dní;
• vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6.30
a o 18.30 v Púchove, v Streženiciach o 17.00 Vigílna sv. omša z tohto sviatku bude
slávená i deň predtým, čiže v stredu o 17.30 v Púchove a o 18.30 v Streženiciach;
• v piatok ľubovoľnú spomienka na Ritu z Cascie, rehoľníčku;
• 7. veľkonočnú nedeľu.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok
17.30 za + Ladislava, Richarda, Pavla a Margitu
Utorok
17.30 za + Jozefa Bodoríka a Rudolfa Potočného
Streda: vigília zo sviatku 17.30 za + Anežku, Matúša, Jozefa, Antona, Rudolfa, Milana,
Vieru, Emíliu, Jozefa a Evu
Štvrtok:
6.30 za Boží ľud
Nanebovstúpenie Pána,
18.30 za + Justína, Annu, Jána, Kristínu, Gustáva a Antoprikázaný sviatok
na
Piatok
17.30 za + Martina Krchnávka
Sobota: vigília z nedele 18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Ľudmilu
7.
8.30 za Boží ľud
veľkonočná
10.00 za + Máriu a za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie
nedeľa
pre členov rodín Jurišicovej a Šulíkovej
Deviatnik k Duchu Svätému: sa začneme modliť od piatka pred sv. omšou.
Úmysly sv. omší vo farskom kostole, ktoré budeme slúžiť bez účasti verejnosti
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Deň slávenia
Úmysel
Pondelok
za + Pavla Minára
Utorok
za + Pavla, Štefániu, Floriána a Júliu
Streda
za + Ľudovíta
Piatok
za + Jána, Rozáliu, Alojza, Ľudovíta, Jána a Juditu
Sobota
za + Jozefa, Vilmu, Jána, Františka a Júliu
Časopis Naša žilinská diecéza: nájdete len v elektronickej podobe webovej stránke farnosti.
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.
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.

Rekonštrukcia sakristie: bola dokončená v piatok. Po odstránení sutín schodov k neexistujúcej
kazateľnici bol natiahnutý nivelačný poter na podlahu, urobená omietka na stenách, vymaľované steny a strop. Rekonštrukcia bola zavŕšená položením plávajúcej podlahy. Realizácia diela, poskytnutie materiálov a pracovných mechanizmov bola uskutočnená sponzorsky. Všetky
práce boli vykonané ako obeta pre kostol a naše farské spoločenstvo za čo vyslovujeme darcovi a členom jeho rodiny úprimné Pán Boh odplať a požehnaj. Rovnako sa chceme poďakovať aj
chlapom a miništrantom, ktorí presunuli nábytok v sakristii, chlapom, ktorí odstránili sutiny
a omaľovali steny.
Upozornenie KBS: v e-mailových schránkach kňazov, laických veriacich, profánnych i náboženských inštitúcií sa začali objavovať výzvy k podpísaniu iniciatívy, hlásajúcej, že pandémia
spôsobená koronavírusom Covid - 19 je dielom svetovlády, jednotlivcov, ktorí sa usilujú
ovládnuť svet a podobne. Svoje tvrdenia podporujú zneužitím mena kardinála Roberta Saraha. Buďte pri tejto i podobných výzvach opatrní a nepodporujte ich svojím podpisom.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 15, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie. 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.

