16. nedeľa - 18. júla 2021
V liturgickom týždni budeme sláviť:







v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Apolinára, biskupa a mučeníka;
v stredu ľubovoľnú spomienku na sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi;
vo štvrtok sviatok sv. Máriu Magdalénu;
v piatok sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy;
v sobotu ľubovoľnú spomienku na sv. Šarbela Machlúfa, kňaza;
17. nedeľu.

Deviatnik k úcte sv. Šarbela Machlúfa: sa budeme modliť do piatka. V deň spomienky, čiže
v sobotu, odznejú pred sv. omšou litánie ku cti sv. Šarbela, ktoré sa budeme modliť, alebo ich
spievať vždy 22. deň v mesiaci pred sv. omšami, čo je pamätný deň úcty ku svätcovi.
12. ročník diecéznej púte starých rodičov v Lednických Rovniach: bude na budúci víkend. Sv.
omšu v nedeľu o 10.00 bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Sv. omša bude
prenášaná priamym prenosom prostredníctvom RTVS. Bohatý program, ktorý začína už v sobotu,
sa nachádza vo výveske a na webovej stránke farnosti. K dispozícii je aj rozpis časov historického
vláčika, ktorý bude vypravený v smere od Trenčína do Lednických Rovní a späť.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok 6.30 za + Pavla, Margitu, Pavla a starých rodičov
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Ladislava, Janu a ich deti
Utorok
6.30 za + kanonika Pavla, kňazov Stanislava, Emila, Viktora a Emila
17.30 za Boží ľud
Streda
6.30 za zdravie a Božiu pomoc pre manželov
17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jána, Zuzanu a členov rodiny
Štvrtok 6.30 za + Magdalénu
17.30 za + Jarmilu Klabníkovú
Piatok
6.30 za + kňazov Viliama, Alexandra, Celestína a Petra
17.30 na úmysel
Sobota
6.30 za + Štefana a Annu
Sobota: vigília z nedele 18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Katarínu,
Dominika, Zoe a Deana
7.00 za + Jozefa Maňáka
17.
8.30 za + Petra, Máriu, Petra, Zdena a Ľudovíta
nedeľa 10.00 za + Rudolfa, Alojza, Pavla a Jozefa
18.30 za + Vladimíra
Benefičný koncert v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov: na podporu
misijných diel pápeža Františka v Afrike usporiadajú Pápežské misijné diela, nadácia AGAPA
a Považská cementáreň, a.s., 31. júla o 18.00. O zábavu sa postarajú Vlasta Mudríková
a Kandráčovci. Považská cementáreň, a.s., poskytla pre záujemcov z našej farnosti sponzorsky
jeden autobus, ktorý bude odchádzať od farského kostola o 16.45 a privezie účastníkov naspäť
približne o 20.00 späť ku kostolu. Viac informácii vo výveske a na webe farnosti.
Adoračné dni: budú vzhľadom na ustupujúcu pandémiu bývať vo farskom kostole okrem prvej
nedele každý utorok. Program adorácií vo štvrtok začne po večernej sv. omši, ktoré bude
väčšinou pod vedením Laického spoločenstva Božského srdca Ježišovho, raz v mesiaci pod
vedením Kresťanských rodín, seniorov, prípadne ďalších spoločenstiev, ktoré by prejavili záujem
zapojiť sa do programu adorácií. Adorácia bude vždy ukončená eucharistickým požehnaním. Vo
štvrtok bude adorácia po sv. omši pod vedením Laického spoločenstva BSJ.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
 vo farnosti Púchov:
 Daniel Filip a Nikola Biberlová obaja pochádzajúci z farnosti Púchov;
 Peter Frančík a Monika Beňová obaja pochádzajúci z Bratislavy;
 vo farnosti Pruské:
 Miroslav Vršata pochádzajúci z farnosti Pruské a Lenka Kačíková pochádzajúca
z farnosti Púchov.
Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu
ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.
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.

