Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 7. júna 2020
Aj napriek umožneniu šachovnicového spôsobu sedenia v kostoloch, ešte stále nie je možná
prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení. Preto v platnosti stále 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, pre všetkých, vrátane kňazov, platí povinnosť nosiť rúško. Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk. Všetky hygienické predpisy o slávení sv.
omše a spovedaní zostávajú v platnosti.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
• v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi;
• vo štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, 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. Slávnostná procesia sa koná v kostoloch, pred kostolmi, ale aj v uliciach miest a dedín, kde sú postavené
štyri oltáre, každý obrátený na jednu svetovú stranu. V sprievode sa nesú cirkevné zástavy, pod baldachýnom Oltárna sviatosť, dievčatá rozhadzujú po ceste z košíkov kvety
a kvetné lupienky. Pri každom z oltárov sa číta z evanjelia, modlí sa za odvrátenie zla a
zachovanie úrody. Slávnostná procesia v Púchove so zastaveniami pri oltárikoch sa uskutoční po večernej sv. omši vo štvrtok. Liturgia umožňuje slávnostnú procesiu uskutočniť aj v nedeľu po sviatku, preto procesia v Streženiciach bude na budúcu nedeľu po
sv. omši, ktorá tam začína o 8.30. Účasťou na speve hymnu „Ctíme túto Sviatosť slávnu“, je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky, preto po všetkých sv.
omšiach, kde nebude procesia, bude krátka adorácia so spomínaným spevom hymnu a
s eucharistickým požehnaním;
• 11. nedeľu.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 17.30 za + Štefániu, Jozefa, Leopoldínu, Františka, Jozefa, Františka a Viktóriu
Utorok 17.30 za + Antona, Teréziu a Ivana
Streda: vigília zo sviatku
17.30 za + Annu, Jána a Magdalénu
Štvrtok:
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov
Najsvätejšie Kristovo
rodiny Žiačikovej a Gabčovej
Telo a Krv, prikázaný sviatok 18.30 za Boží ľud
Piatok 17.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Ráchel pri príležitosti slávenia 20.tich narodenín
Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Františka
7.00 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Gabriela
11.
8.30 za + Mariána, Juraja, Františka a Hermínu
nedeľa
10.00 za Boží ľud
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 Máriu a členov rodiny
Utorok
za + Juraja a Mariannu
Streda
za + Teréziu na počesť 10. výročia
Piatok
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Petra a členov rodiny
Sobota
na úmysel

Sviatosť birmovania: bude 20. júna v sobotu o 10.00.
Stretnutie rodičov birmovancov: bude v utorok o 18.00 vo farskom kostole. Stačí účasť jedného z rodičov, stretnutie by malo trvať najviac pol hodiny. Samozrejme, že v prípade dospelých
birmovancov neprídu ich rodičia, ale samotný birmovanec.
Nácvik birmovancov k birmovke: bude v piatok o 18.00.
Slávnosť 1. sv. prijímania: bude 28. júna v nedeľu o 10.00.
Nácvik detí k sláveniu prvého svätého prijímania (PSP): bude v pondelok o 17.30 v rámci sv.
detskej sv. omše.
Sviatosť krstu budeme sláviť vo farskom kostole: v sobotu o 9.00, krstná náuka prebehne
v rámci krstu. Počas krstu je možné využiť parkovisko farského úradu vo farskom dvore za
podmienky, že nedôjde k zablokovaniu vjazdu do dvora ani výjazdu z garáží. V prípade, že budú obsadené všetky parkovacie miesta, je dovolené parkovať i na trávniku.
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.
Večerná vigília za duchovné povolania na tému „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
Otec.“: sa uskutoční vo farskom chráme v piatok pred sv. omšou. Osobitne budeme prosiť
o Božie požehnanie pre 1 diakona a 4 novokňazov, ktorí budú vysvätení v sobotu.
Spoločnosť Odema: poskytla našej farnosti sponzorsky rôzne druhy pánskeho oblečenia.
K dispozícii sú kabáty a nohavice. Príďte si vybrať z oblečenia, ktoré sa nachádza
v Prednáškovej miestnosti farského úradu v čase, ktorý si môžete dohodnúť so správkyňou
Prednáškovej miestnosti, s pani Milkou Kucejovou. Kontakt sa nachádza na dverách prednáškovej miestnosti. Spoločnosti Odema a Milke Kucejovej vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať
a požehnaj.
Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.
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.

