24. nedeľa - 12. septembra 2021
Jesenné kántrové dni: sú v stredu, v piatok a v sobotu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Budeme ich sláviť v sobotu vo farskom kostole prostredníctvom sv. omše „Na poďakovanie Pánu Bohu“ a prosieb v omši na tento úmysel.
V liturgickom týždni budeme sláviť:
 v pondelok spomienku na sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi;
 v utorok sviatok Povýšenia sv. Kríža;
 v stredu slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše
budú ako v nedeľu;
 vo štvrtok spomienku na sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov;
 v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi;
 v sobotu sv. omšu „Na poďakovanie Pánu Bohu“ na základe jesenných kántrových
dní;
 25. nedeľu.
Adoračné dni budú: v budúcom týždni v utorok a vo štvrtok.
Sv. omše v Streženiciach budeme sláviť:
 v utorok o 18.30 zo sviatku Povýšenia sv. Kríža, pred sv. omšou bude možnosť sv.
spovede;
 v stredu o 8.30 zo sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska a patrocínia filiálneho kostola;
 vo štvrtok o 18.30 na počesť 14. výročia posvätenia filiálneho kostola, sv. omša
slávená z výročia posvätenia chrámu.
Slávenie dnešných hodov vo filiálnom kostole popoludní: bude pokračovať v podobe
mariánskej akadémie o 15.00. Program „duchovnej kytice“ Panne Márii spája celú našu
farnosť s príchodom Sv. Otca na Slovensko. Na počesť tejto udalosti sa začneme
o 14.45 pod vedením ružencového spoločenstva z Púchova vo filiálnom kostole v Streženiciach modliť Korunku Božieho milosrdenstva. O 15.00 sa pomodlíme za zvuku zvonov
modlitbu pri príležitosti príchodu Sv. Otca na Slovensko. Pozývame vás na slávnosť duchovne sa posilniť modlitbami, spevmi, požehnaním kňaza a tak sa poďakovať sa nášmu
dobrotivému Nebeskému Otcovi za dobrodenia, ktorými nás prostredníctvom streženického kostola sprevádza.
Reprezentovanie našej farnosti na hodových slávnostiach vo farnosti saletínov v P.
Bystrici - Rozkvete: je pocta, ktorej sa nám dostalo vďaka kreativite, nadaniu a dlhoročným speváckym skúsenostiam členom Štiepnickej skaly, ktorí boli pozvaní vystupovať
s programom „duchovnej kytice“ Panne Márii, pri príležitosti 12. výročia vzniku farnosti
a 175. výročia zjavenia sa Panny Márie v La Salette. Je to česť, z ktorej sa naša farnosť
teší a členov Šiepnickej skaly podporuje svojimi modlitbami a dobro prianiami.
Pobožnosť pri božej muke zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii v Keblí: pozostávajúcej z modlitby sv. ruženca, litánií, príhovoru kňaza a požehnania bude v stredu
o 15.00. Pobožnosť bude sprevádzaná spevom mariánskych piesní. Pripomenieme si 20.
výročie postavenia a posvätenia muky, ktorú + Ferdinand Kováč daroval obyvateľom
Keblia, aby sa mohli stretávať pri božej muke na modlitbách a pobožnostiach. Veľký
prínos tohto miesta sa ukázal počas zatvorených kostolov v čase pandémie, kde sa bolo
možné za dodržania hygienických opatrení zhromažďovať. Organizátorom podujatia,
ktorí každoročne pripravujú miesto pre pobožnosť a všetkým, ktorí sa o toto miesto
celoročne s úctou starajú, vyprosujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.
Ružencové spoločenstvo: bude mať fatimské večeradlo v pondelok o 16.30 vo farskom
kostole.

Autobus na stretnutie so Sv. Otcom v Šaštíne: odíde v stredu o 4.30 od farského
kostola.
Členovia SSV: si prevezmú podielové knihy a kalendáre v sakristii farského kostola po
sv. omšiach a zároveň zaplatia členské 8 € na rok 2022.
Zápis detí k prvému sv. prijímaniu (PSP) a birmovancov k birmovke: bude prebiehať
v škole počas vyučovania náboženskej výchovy. Pre každého prihláseného bude vygenerovaná prihláška.
Stretnutie rodičov a birmovancov: k birmovke bude v piatok o 18.00 vo farskom
kostole. Povinnosť zúčastniť sa majú všetci birmovanci aspoň s jedným rodičom
Sviatosť manželstva chcú prijať:
 vo farnosti Púchov:
 vo farskom kostole: Marek Krátky a Sabina Černošková pochádzajúca
z farnosti Lúky;
 v kaplnke Fatimskej P. Márie v Nimnici: Tomáš Luliak pochádzajúci z farnosti H. Kočkovce a Kristína Kalusová pochádzajúca z farnosti Ladce;
 vo farnosti P. Bystrica: Marcel Šutriepka pochádzajúci z farnosti Púchov a
Miroslava Šebestová pochádzajúca z farnosti P. Bystrica;
 vo farnosti Domaniža: Tomáš Klvaňa pochádzajúci z farnosti Púchov a Dominika Čeligová pochádzajúca z farnosti Horné Kočkovce.
V prípade akejkoľvek vedomosti o manželskej prekážke, ktorá uvedeným snúbencom
znemožňuje uzavrieť sviatostné manželstvo, vzniká vo svedomí povinnosť ohlásiť túto
skutočnosť vo farskom úrade. Vo svojich modlitbách si zadajme úmysel vyprosovania
pevného zdravia, Božej pomoci, Božieho vedenia a hojného Božieho požehnania pre
snúbencov na ich spoločnej životnej ceste.
Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:
(si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti):
Pondelok
Utorok

6.30
17.30
6.30
17.30
7.00
8.30

Streda:
Sedembolestnej
Panny Márie, 10.00
slávnosť
18.30
6.30
Štvrtok
17.30
Piatok
6.30
Sobota
6.30
Sobota:
18.30
vigília z nedele
7.00
8.30
25.
nedeľa
10.00
18.30

za + členov rodiny Bomberovej a za + Jána, Jozefínu a Lauru
za + Viktora a Reginu
za + Jaroslava Ďuriša
na úmysel
za + Ignáca, Annu, Oskara a Teréziu
za + Martina, Helenu, Máriu, Annu, Jaroslava, Marušku a Helenu
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu pri príležitosti
slávenia 80.tych narodenín, za + Júliu a Štefana
za + Jozefa, Máriu, Jozefa, Máriu, Jozefa a Jozefa
za + Vendelína, Ľudmilu, Štefana, Alojza a Michala
na úmysel
za Boží ľud
za + Máriu, Martu, Vojtecha, Mariána, Michala Vieru a Ivana
za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Timeu, Dorotu,
Šimona, Anetu, Vanesu, za + Margitu, Helenu, Oľgu a Emíliu
za + Juraja a Marianu
za + Mikuláša, Annu, Máriu, Annu a Helenu
za + Martu, Vojtecha, Mariána a Vieru
na úmysel

Zbierku školských pomôcok: organizuje Diecézna charita Žilina do stredy u vedúceho
farskej charity Púchov, pána Alojza Klínovského na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na
plagáte vo výveske a na webe našej farnosti.
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.
Jesenná zbierka na kňazský seminár: bude na budúcu nedeľu. Pán Boh odplať za
vašu ochotu podporovať tých, ktorí chcú v sebe prehĺbiť povolanie stať sa kňazom a tak
rozdávať Božiemu ľudu z bohatstva spásy a nádeje v Božom kráľovstve.
Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 3, Pán Boh odplať a
požehnaj ich snahu a úsilie.
Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

