4. adventná nedeľa - 20. decembra 2020
Verejné slávenie bohoslužieb: sa vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu vo farnosti
Púchov od soboty 19. decembra pozastavuje až do odvolania. Rozhodol o tom Regionálny
úrad verejného zdravia a rozhodnutie potvrdil aj Biskupský úrad v Žiline.
Všeobecný dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách: zostáva
stále v platnosti.
Sv. omše sa budú sláviť neverejným spôsobom: úmysel každej nahlásenej sv. omše bude odslúžený. V Streženiciach sv. omše odslúžime po uvoľnení situácie, ako tomu bolo aj pri pred chádzajúcom obmedzení.
Streamovanie (online prenos sv. omší cez internet): pokračuje za účasti celebrujúceho kňaza
bez ďalších osôb vo filiálnom kostole v Streženiciach vo 4. adventnú nedeľu, v deň slávnosti
Božieho narodenia, vo sviatok sv. Štefana a v nedeľu sv. Rodiny v rovnakom čase o 8.30. Sledovať ich môžete prostredníctvom nášho farského webu.
Prijímanie Eucharistie mimo sv. omše: kvôli zákazu verejného slávenia bohoslužieb, budeme
aplikovať spôsobom, aby sme predišli zhromažďovaniu veriacich. Sv. prijímanie budeme podávať pri sakristii, veriaci budú prichádzať v rozstupoch cez vstup do záhrady pri kostole bránkou
od Vúb, prijmú Eucharistiu a hneď odídu domov cez farský dvor, alebo bránkou - výstupom od
predajne kobercov. Pri farskom kostole v Púchove bude táto príležitosť v nedele, v 1. a 2.
vianočný sviatok (piatok, sobota) v čase od 10.00 - 11.00, v pracovné dni od 17.30 - 17.45. Pri
filiálnom kostole v Streženiciach bude táto príležitosť v nedele, v 1. a 2. vianočný sviatok
(piatok, sobota) v čase od 10.00 - 10.30, v pracovné dni od 16.30 - 17.00. Na Štedrý deň bude
podávanie Eucharistie vo farskom i filiálnom kostole v rovnakom čase od 9.00 - 9.30, možnosť
bude spojená s vyzdvihnutím si betlehemského svetla v identickom čase. Za túto činnosť vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj našim mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie.
Počas 1. a 2. vianočného sviatku bude možnosť po prijatí Eucharistie prispieť vo vianočnej
zbierke. Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.
Betlehemské svetlo: bude k dispozícii na Štedrý deň v predsieni farského i filiálneho kostola
od 9.00 - 9.30 pri jeho preberaní pre vašu domácnosť môžete prispieť na Detský domov v Púchove v tradičnej zbierke organizovanej našou farnosťou.
Termín sv. spovede: je možné dohodnúť telefonicky.
Pre vybavovanie administratívnych záležitostí: použite prioritne emailovú, alebo telefonickú
komunikáciu.
Modlitbu pri betleheme: môžete uskutočniť vo sviatky Božieho narodenia a sv. Štefana popoludní. Kostol bude kvôli tomuto účelu sprístupnený od 14.00 - 18.00. Upozorňujeme, že vstúpiť do predsiene je možné len individuálne, alebo členovia 1 rodiny za dodržania všetkých
hygienických opatrení.
V liturgickom týždni budeme sláviť:




v piatok slávnosť Narodenia Pána, ktorý začne slávením Štedrého dňa vo štvrtok;
v sobotu sviatok sv. Štefana, 1. mučeníka;
v nedeľu sviatok sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

Tesco zbierka: v ktorej ste obetovali svoje zakúpené potraviny a drogériu, priniesla výnos vo
výške 40 151,27 € za 23 464,38 kg produktov. Diecézna charita v Žiline vám všetkým v mene
obdarovaných vyslovuje úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.
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Kňaz, ktorý odslúži úmysel
Úmysel
farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Ľubicu
kaplán za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Teréziu, Jozefa, Máriu
a za + Jozefa
farár za Boží ľud
kaplán za + Štefániu, Antona, Petra, Rudolfa a Františka
farár za + Pavla Hodoníka
kaplán za + Romwalda Máriu, Rozáliu, Pavla, Agustínu, Štefana, Máriu,
Štefana a Jozefa
farár za + Jozefa, Štefana, Vladimíra, Štefana, Dagmar, Jarmilu a Ladislava
kaplán za + Milana Bazelidesa
farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre vnuka, vnučku, Martu, brata a členov rodiny
kaplán za + Alojza, Máriu, Alojza a Annu
farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Helenu, členov rodiny
a za + Jozefa
kaplán za + Jozefa a Vilmu
farár za Boží ľud
kaplán za + Jozefa Dulovca
farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Teréziu, Františka
Kolárových a členov rodiny
kaplán za + Štefana, Annu a Antona
farár za Boží ľud
kaplán za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Emíliu

Ostražitosť v súvislosti so žiadosťami o finančnú pomoc: je aktuálna najmä v stále blížiacom
sa čase Vianoc, kedy môžeme pozorovať stúpajúci počet ľudí, či rôznych organizácií, ktorí sa
snažia oslovovať nás osobne na ulici, pred vstupom do nákupných centier, telefonicky, písomne, či elektronickou poštou. Žiadajú nás o finančný príspevok pre niekoho, kto je chorý, nevládny, či akokoľvek trpiaci, často apelujúc na náš súcit, či vierovyznanie. Ich žiadosť je často
sprevádzaná vytváraním tlaku na naše kresťanské cítenie a svedomie. Cieľom tejto výzvy nie je
urobiť za vás rozhodnutie, či prispieť, alebo nie. Cieľom nie je ani vyjadriť sa, či sú ich príbehy
pravdivé a žiadosti opodstatnené, alebo vymyslené a preto podvodné. Cieľom tejto výzvy, je
posilniť a ochrániť vaše svedomie pred manipuláciou. Jednou z možných reakcií je vysvetliť
tým, ktorí vás oslovia so žiadosťou o príspevok, že naše charitné aktivity spravuje a organizuje
diecézna charita. Pravidelne prispievate v zbierkach na aktivity slovenskej katolíckej charity,
ako je tomu i dnes. Každý váš príspevok je veľkou pomocou trpiacim a zápasiacim o denné
prežitie. Katolícka charita pravidelne vydáva správu o tom, kde boli použité vaše milodary. Takisto podporujete aktivitu erka Dobrá novina, kde obetujete svoje milodary koledníkom, ktorí
navštívia váš príbytok v čase Vianoc. Aj vďaka vám sa podarilo zachrániť a zmeniť mnoho životov. V uplynulom mesiaci ste obetovali svoje potraviny a drogériu v zbierke, ktorú organizovala diecézna charita v spolupráci s Tescom. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 23 ton v
hodnote 40 151€. Vďaka tejto obete ste umožnili mnohým rodinám mať radostnejšie Vianoce.
Tieto skutočnosti uvádzame iba z jediného dôvodu, aby ste nemali obavy povedať tým, ktorí
apelujú na vaše svedomie, vieru a charakter nasledovné: „Prepáčte, ale ja som už prispel /
prispela v zbierke na charitu a prispejem aj koledníkom v Dobrej novine. Ak chcete, obráťte sa
so svojim problémom na tieto organizácie a hľadajte riešenie spolu s nimi.“ Vy milí veriaci
robíte aj v tejto oblasti veľa za čo vám patrí hlboká vďačnosť a hojné nebeské požehnanie.
Želáme vám, aby ste prežili krásne Vianoce, aby ste mali pevné zdravie anechali sa
obdarovať Božím požehnaním vo všetkých oblastiach vášho života.

