7. veľkonočná nedeľa - 24. mája 2020
Posledná fáza uvoľňovania opatrení: nastala v stredu. Keďže stále nie je možná prítomnosť
veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zatiaľ zostáva dišpenz od povinnej
účasti na sv. omši čo sa týka nedelí a prikázaných sviatkov. Zároveň pokračujú vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. V chrámoch je naďalej potrebné dodržiavať stanovené rozstupy, a pre všetkých, vrátane kňazov, platí povinnosť nosiť
rúško. Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk.
Sv. omšu o 7.00 v nedeľu: začneme sláviť od budúcej nedele vo farskom kostole spolu so sv.
omšami o 8.30 a 10.00. Každodenné slávenie sv. omší v Streženiciach pokračuje aj v budúcom
týždni.
Letné kántrové dni: sú v stredu, v piatok a v sobotu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú
prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania. V piatok vo farskom kostole prostredníctvom sv. omše a prosieb v omši budeme prosiť za jednotu kresťanov.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
•
•
•
•
•

v pondelok ľubovoľnú spomienku na sv. sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi;
v utorok spomienku na sv. Filipa Neriho, kňaza;
v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Augustína z Canterbury, biskupa;
v piatok votívnu sv. omšu „Za jednotu kresťanov“ na základe letných kántrových dní;
v nedeľu slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Plnomocné odpustky na slávnosť Ducha Svätého: je možné získať účasťou na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý. My ich získame tak, že si spoločne vypočujeme počas sv. omší na budúcu nedeľu spomínaný starodávny hymnus. Možnosť dosiahnutia úplných odpustkov v dnešnom čase v súvislosti s koronavírusom je i v bode dokumentu
Apoštolskej penitenciárie v tomto znení: úplné odpustky sa udeľujú aj veriacim, ktorí obetujú
návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre
tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Františka Oľgu Návojových,
členov rodiny Herzegovej, za Imricha, Angelu, Annu Fuknových, Františka
Návoja
Utorok 17.30 za + Pavla, Máriu, starých rodičov, Vendelína, Miroslava a Pavla
Streda 17.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Annu
Štvrtok 17.30 za + Máriu, Pavla, Miroslava, Pavla a starých rodičov
Piatok 17.30 za + Petra Vyhnáta
Sobota: vigília zo sviatku 18.30 za + Jozefa, Emíliu, Jozefa a Ivana
Nedeľa:
7.00 za + Helenu, Štefana, Annu, Jána a Margitu
slávnosť
8.30 za + Danielu, Ladislava, Máriu a Jána
zoslania Ducha Svätého 10.00 za Boží ľud
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.
Svätodušná zbierka: bude na budúcu nedeľu Zoslania Ducha Svätého, Pán Boh odplať a požehnaj vašu štedrosť.

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 zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Radoslava, Jarmilu, Marcela,
Dominiku, Martinu, Elišku, Jakuba, Karolínu a Samuela
Utorok
za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Máriu
Streda
na úmysel
Štvrtok
na úmysel
Piatok
za + Tomáša, Štefániu a Ladislava
Sobota
za + Jozefa, Vilmu, Jána, Františka a Júliu
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.
Stretnutie rodičov k sláveniu prvého svätého prijímania (PSP): bude 1. júna o 18.30 vo farskom kostole. Účasť jedného z rodičov je nutní, bude sa hlasovať o termínoch PSP, či bude
slávnosť 28.6., alebo 6.9.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 15, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.
Farnosť Horné Kočkovce: pozýva na záverečnú májovú pobožnosť pri kaplnke Magdalénka,
ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu o 15.00.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

