34. nedeľa (Krista Kráľa) - 22. novembra 2020
Sv. omše za podmienky využitia polovice kapacity miest na sedenie: slávime v obvyklom čase
vo farskom i filiálnom kostole pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel. V platnosti je všeobecný dišpenz od povinnej účasti. Z toho dôvodu ponúkame streamovanie sv. omší, čiže
priamy prenos prostredníctvom internetu z filiálneho kostola v Streženiciach každú nedeľu
o 8.30. Odkaz na on-line sv. omšu, nájdete na weboch farnosti Púchov a obce Streženice.
Možnosť prijať sv. prijímanie pre tých, ktorí sa nezúčastnia sv. omše v kostoloch, ponúkame vo
filiálnom kostole v Streženiciach v nedeľu od 14.00 - 15.00 a počas dní týždňa o 16.30. Veriaci
prídu v rozstupoch bez zhromažďovania sa a za dodržania všetkých hygienických opatrení.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
 v utorok spomienku na sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov;
 1. adventnú nedeľu.
Možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci: trvá do konca mesiaca november.
Posviacka adventných vencov: bude v úvode všetkých sv. omší 1. adventnej nedele, čiže aj
v sobotu večer.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Adama, Žofiu, Annu a Emila
17.30 za + Vincenciu, Annu, Pavla, Rudolfa, Oľgu a Ivana
Utorok
6.30 za + Angelu Bystričanovú
17.30 za + Michala, Máriu, Jozefa a Margitu
Streda
6.30 za + Antona Bystričana
17.30 za spásu duše, hľadajúcu pokoj a večné zmierenie
Štvrtok 6.30 za + Adama Peniažeka
17.30 na úmysel
Piatok
6.30 za + Františka a Hermínu
17.30 za + Antona Zbýňovca
Sobota
6.30 za + Pavla Súmraka
Sobota: vigília z nedele 18.30 na úmysel
1.
7.00 za + Bohuslava, Tatianu, Zuzanu, Jána, Rozáliu a Jozefa
adventná 8.30 za duše v očistci
nedeľa 10.00 za Boží ľud
18.30 za + Teréziu, Ondreja, Emila, Štefana, Antona, Františka a Alojza
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 dohodnutom telefonickom stretnutí v kancelárii farského úradu, bez zhromažďovania sa a za
dodržania všetkých hygienických opatrení.
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: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.
Zbierka na charitu: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu, zmysel
a cit pre podporu charitného úsilia Cirkvi. Prispieť je možné aj on-line od budúcej nedele počas celého adventu a prostredníctvom poštových poukážok, ktoré sa nachádzajú na stolíku za
lavicami. Týmto spôsobom môžeme podporiť služby a projekty Diecéznej charity Žilina. Viac
informácií nájdete na plagátoch a na webe charitaza.sk
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 18, Pán Boh odplať a požehnaj
ich snahu a úsilie. Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

