Nedeľa zoslania Ducha Svätého - 31. mája 2020
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, pre všetkých,
vrátane kňazov, platí povinnosť nosiť rúško. Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
•
•
•
•
•
•

v pondelok ľubovoľnú spomienku známu ako Svätodušný pondelok;
v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Marcelína a Petra, mučeníkov;
v stredu na sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov;
vo štvrtok sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza;
v piatok spomienku na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka;
v nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice, v našej diecéze slávnosť titulu katedrálneho
chrámu v Žiline.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

17.30
17.30
17.30
17.30

za + Metoda, Máriu, deti, Pavla, Annu a deti
za + Františka a Miroslavu
za + Jozefa, členov rodiny Mikovej a Žemlovej
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov laického spoločenstva BSJ a za + členov
Piatok 17.30 za + Viliama, Pavla, Kamila, Justínu, Valenta a Máriu
Sobota: vigília zo sviatku 18.30 za + Rudolfa
Nedeľa:
7.00 za + Jozefa, Ľudmilu, Martina, Helenu, Máriu, Annu,
slávnosť
Helenu a Štefániu
Najsvätejšej
8.30 za + Pavla Rúčka, Albína, Máriu a Milana
Trojice
10.00 za + Annu, Antona, Jozefa, Elenu, Antóniu a Antona

Stretnutie rodičov k sláveniu prvého svätého prijímania (PSP): bude v pondelok o 18.30 vo
farskom kostole. Účasť jedného z rodičov je nutná, bude sa hlasovať o termínoch PSP, či bude slávnosť 28.6., alebo 6.9.
Sviatosť birmovania: bude na základe potvrdenia z biskupského úradu v pôvodnom termíne,
čiže 20. júna, v sobotu o 10.00. Na základe predpokladu uvoľnenia opatrení sa slávnosť uskutoční v kostole, alebo pred kostolom, čo spresníme neskôr. V dohľadnom čase sa uskutoční
stretnutie rodičov birmovancov.
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.
Farnosť Horné Kočkovce: pozýva na záverečnú májovú pobožnosť pri kaplnke Magdalénka,
ktorá sa uskutoční dnes o 15.00.

Úmysly sv. omší vo farskom kostole, ktoré budeme slúžiť bez účasti verejnosti
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Deň slávenia
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Úmysel
na úmysel
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Radku a Marcela
za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny,
za + Róberta, Stanislava, Annu, Donáta, Jozefínu, Štefana, Pavla a Helenu
za + Antona a Vilmu
na úmysel
za Boží ľud

Spoločnosť Odema: poskytla našej farnosti sponzorsky rôzne druhy pánskeho oblečenia,
saká, obleky, nohavice a kabáty. Oblečenie bolo určené na vývoz, no kvôli koronakríze sa
vývoz nemohol uskutočniť. Preto sa spoločnosť rozhodla svoj sortiment ponúknuť verejnosti.
Príďte si vybrať z oblečenia, ktoré sa nachádza v Prednáškovej miestnosti farského úradu.
Otvorené bude v čase od 9.00 - 17.00. počas dní pracovného týždňa, je nutné dodržiavať
hygienické opatrenia. Spoločnosti Odema, pani, ktorá nám možnosť sprostredkovala, pani
kostolníčke a všetkým, ktorí nám pri vyberaní odevov pre veriacich pomohli a budú pomáhať,
vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.
Očistenie stropu a stien farského kostola: sa uskutočnilo v uplynulom týždni. Ďakujeme mužom, ktorí očistenie uskutočnili, súkromnej spoločnosti za poskytnutie vysokozdvižnej plošiny
s pracovníkom obsluhy. Pri tejto príležitosti sa vymenili elektromotory na oknách v kostole
a opravili odkvapy na farskej budove. Za všetky práce vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať
a požehnaj.
Starostlivosť o lurdskú jaskyňu: pri farskom kostole poskytuje farnosti rodina oddaných veriacich, ktorí pravidelne čistia priestory a zabezpečujú v našom farskom kostole okrem iných
služieb všetko, čo je pre jaskyňu potrebné, za čo im patrí úprimné Pán Boh odplať a požehnaj. Prosíme vás, aby ste na vrchnú parapetu pri lurdskej jaskyni nekládli sviece, kahance,
obrázky a kvety, ale kládli ich tam, kde je na to priestor: kvety do vázy, sviece a kahance na
stojan. Aj týmto spôsobom prispejeme k dôstojnému osláveniu Božej matky.
Sv. omše v Streženiciach: budú v pracovnom týždni v pondelok a v piatok o 18.30.
Svätodušná zbierka: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu štedrosť.
Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 17, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

