Slávnosť Sv. Cyrila a Metoda - 5. júla 2020
V liturgickom týždni budeme sláviť:
• v pondelok ľubovoľnú spomienku na sv. Máriu Goretti, pannu a mučenicu;
• v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Antona Máriu Zaccariu;
• vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov,
mučeníkov;
• v sobotu sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy;
• 15. nedeľu.
Záznam zo slávnosti birmovania na USB a DVD nosičoch: je k dispozícii v sakristii, kde si ho
podľa zoznamu môžete prebrať.
Zapisovanie úmyslov sv. omší bez regulácie: znamená, že všetky voľné sv. omše si môžete
obsadiť svojimi úmyslami v akomkoľvek počte. Zapisovanie sa uskutoční v pondelok, v utorok
v stredu po rannej sv. omši a prípadne ak ešte ostanú voľné úmysly, aj vo štvrtok po večernej
sv. omši.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Annu, Urbana, Petra, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre
členov rodiny
17.30 za + Alicu, Františka, Pavlínu a Stanislava
Utorok
6.30 za + Jána, Máriu, za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Oľgu
17.30 za + Rudolfa Kučeru, Kristínu, Viliama Pavlíkových, Editu a Jozefa Katríkových
Streda
6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Annu, za + Margitu, Jozefa,
Miroslava, Annu, Pavla a Alžbetu
17.30 za + Leonarda Jagelku
Štvrtok 6.30 za + Katarínu Bližňákovú, Vladimíru Novákovú a Máriu Dubničkovú
17.30 za + Máriu Solíkovú
Piatok
6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre Mariana Kopinca
17.30 za + Margitu, Martu, Jozefa a Máriu
Sobota
6.30 za + Evu Beriacovú
Sobota: vigília z nedele 18.30 za + Jána, Zuzanu, Viktora, Jozefínu, Milana, Jozefa, Antona, Rudolfa, Jozefa a starých rodičov
7.00 za + Jozefínu, Michala, Štefana a Máriu
15.
8.30 za + Adrianu Jánošíkovú a Máriu Zendekovú
nedeľa 10.00 za Boží ľud
18.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Florekovej
Na bicykli za život: je názov celoslovenskej akcie modlitbového stretnutia. Cyklisti navštívia
Púchov v stredu. Stretnúť sa s nimi môžete pri nemocnici s poliklinikou Zdravie, kde bude
o 10.00 prebiehať modlitbové stretnutie, na ktoré vás pozývame.
Púť na hore Butkov: bude v sobotu, viac info vo výveske.
Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30.
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. 22, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

