Nedeľa sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - 27. decembra 2020
Verejné slávenie bohoslužieb: vo farnosti Púchov je stále pozastavené až do odvolania.
Všeobecný dišpenz (oslobodenie): od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a v dni prikázaných sviatkov zostáva stále v platnosti.
Streamovanie (online prenos sv. omší cez internet): pokračuje za účasti celebrujúceho kňaza
vo filiálnom kostole v Streženiciach vo štvrtok o 16.00, v piatok a v nedeľu o 8.30. Sledovať ich
môžete prostredníctvom nášho farského webu.
Ďakovná eucharistická pobožnosť so sv. omšou: na konci občianskeho roka bude 31. 12.
vo štvrtok o 16.00 vo filiálnom kostole v Streženiciach bez účasti verejnosti.
V liturgickom týždni budeme sláviť:





v pondelok sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov;
v piatok slávnosť Panny Márie Bohorodičky;
v sobotu spomienku na sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov
Cirkvi;
2. nedeľu po Narodení Pána

Prijímanie Eucharistie mimo sv. omše: v rozstupoch bez zhromažďovania sa pokračuje
pri farskom kostole v Púchove:
 v pondelok, v utorok, v stredu, vo štvrtok a v sobotu od 17.30 - 17.45;
 v piatok a v nedeľu 10.00 - 11.00.
Pri filiálnom kostole v Streženiciach:
 v pondelok, v utorok a v stredu od 16.30 - 17.00;
 vo štvrtok, v piatok v sobotu a v nedeľu od 10.00 - 10.30.
Za túto činnosť vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj našim mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie. Po prijatí Eucharistie bude možné prispieť v novoročnej zbierke v piatok
a v nedeľu. Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.
Modlitbu pri betleheme popoludní vo farskom kostole môžete uskutočniť: v dnešnú nedeľu,
v piatok, v sobotu a budúcu nedeľu. Kostol bude sprístupnený od 14.00 - 19.00. Prosíme
dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní počas uvedených dní držať stráž pri betleheme, aby sa nahlásili Stanislavovi Gabčovi.
Čas po sv. omši: vo farskom kostole pri verejnom slávení bohoslužieb, bude vyhradený pre súkromnú tichú modlitbu a meditáciu veriacich. Vyplýva to z požiadavky viacerých veriacich,
ktorí sa obrátili s touto túžbou na farský úrad. Znamená to, že všetky modlitby ruženčiarok
a modlitebných skupín sa bude nutné pomodliť do začiatku sv. omše. Po záverečnom požehnaní kňaza odzneje už len záverečná omšová pieseň a ostane ticho pre uvedenú aktivitu. Zo
skúseností je zrejmé, že naplneniu tejto požiadavky nebráni nič, nakoľko po modlitbe ruženca,
prípadne litánií, ostáva do sv. omše ešte dostatok času.
Pastiersky list: diecézneho otca biskupa si vo video formáte môžete pozrieť na našom webe.
Hovorca KBS k šíreniu dezinformácií prostredníctvom internetu: vydal vyjadrenie, ktoré si
môžete prečítať na našom webe a vo výveske pri farskom i filiálnom kostole. Keďže aj v našej
farnosti operuje skupina veriacich, ktorí zámerne, alebo neúmyselne šíria dezinformácie, tváriace sa ako náboženské, či duchovné usmernenia, odporúčam prečítať si vyjadrenie hovorcu
KBS skutočne každému. K správe sa na webe nachádza aj audio záznam na vypočutie.

Úmysly sv. omší vo farskom kostole budeme slúžiť bez účasti verejnosti
Deň slávenia Kňaz, ktorý odslúži úmysel
Úmysel
Pondelok
farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Katarínu, Júliu, Andreu, Simonu, Moniku, Štefana, a Helenu
kaplán za + Oskara, Máriu, Františka, Máriu, Jozefa, Antóniu, Jána, Annu, Jozefa a Annu
Utorok
farár za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dar viery pre Annu a Jozefa
kaplán za + Alexandra a Magdalénu
Streda
farár za Boží ľud
kaplán za + kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti a za kňazov rodákov
Štvrtok
farár za Boží ľud, za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre sponzorov,
dobrodincov, podporovateľov našej farnosti a pre tých, ktorí v rámci
farnosti plnia rôzne služby pre dobro celého Božieho ľudu
kaplán za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre kňazov pôsobiacich vo
farnosti Púchov v súčasnosti a v minulosti
Piatok:
farár za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Crkoňovej
slávnosť
kaplán za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Maroša, Danku, AlexanPanny Márie
dru, Dominika, Soňu a Ninu
Bohorodičky
Sobota
farár na úmysel
kaplán za zdravie, prácu, Božiu pomoc, Božiu ochranu pre Máriu, Mariannu,
Andreu, Petra, Ivana, požehnané manželstvo, za + Ladislava, Jozefa,
Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu a Františka
2. nedeľa po farár za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Crkoňovej
Narodení kaplán za + Antona, Ľudmilu a Jozefa
Pána

