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Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
pre Elenu Gajdošovú a jej rodinu (76)

PONDELOK 4.7.2016
SV.ALŽBETY PORTUGALSKEJ ĽS

7:30

UTOROK 5.7.2016
SV. CYRILA A METODA (SL)

7:30 (!)

STREDA 6.7.2016
MÁRIE GORETTI (ĽS)

18:00

† Jozef a Anna a Jozefína (211)

ŠTVRTOK
7.7.2016
PIATOK
8.7.2016

18:00

Na úmysel (242)

18:00

† Rodičia a súrodenci (38)

SOBOTA 9.7.2016
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)

8:00

15. NEDEĽA CEZ ROK
10.7.2016

10:30
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Za B. požehnanie pre rod. Sabovú a Gričovú (40)

† Milan (187)
Za farnosť

Upratovanie: Pastuchová Elena, Slobodníková Marcela, Pančíková Jana, Rakytová Oľga
V zbierke na dobročinné diela Sv. Otca sa vyzbieralo: 88,96 € Za milodary Pán Boh zaplať!
Dnes poobede o 14:30 h. pozývam na nedeľnú pobožnosť, a o 19:00 h. na modlitby otcov.
V utorok je slávnosť našich slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. V susednej
farnosti Selce sa uskutoční každoročná Cyrilo-metodská púť. Slávnostnú svätú omšu
o 10:30 hod. bude celebrovať generálny vikár Branislav Koppal. Z našej farnosti
povzbudzujem k účasti na pešej púti do Seliec vo forme procesie, ktorá sa pohne od nášho
chrámu o 9:00 hod. Sv. omša v našom chráme bude z tohto dôvodu ráno už o 7:30 hod.
Vo štvrtok bude predĺžená eucharistická adorácia až do 20:00 hod. Srdečne pozývam.
Ďakujem za modlitby a obety všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili včera večer na odprosujúcej
pobožnosti za hriechy spoločnosti (zvlášť našej farnosti) pred Sviatosťou Oltárnou.
Kto si objednal ikonu Matky Ustavičnej pomoci, môže si ju prísť vyzdvihnúť do sakristie.
Do septembra môžete sa môžete prihlásiť na prípravu pred sviatosťou birmovania.
Prajem Vám aby ste sa v týchto letných mesiacoch obnovili na tele i na duši najmä v rámci
pútí, ktoré nám môžu pomôcť vnášať kresťanského ducha aj do verejného života
Z príležitosti roka Milosrdenstva pozývame v našom dekanáte aj dnešnú nedeľu do chrámu
Najsv. Trojice v Sl. Ľupči. O 15:00 hod. začneme Korunkou B. Milosrdenstva a potom
v Kultúrnom stredisku bude priblížená práca a misia vdp. Miroslava Spišiaka (farára z Podkoníc)
v Južnom Sudáne. Po prezentácii bude malé pohostenie. Všetkých srdečne pozývame.
V termíne 8. až 10. júl 2016 bude na Starých Horách 10. ročník mládežníckeho festivalu:
EMfest. Téma je: Návrat márnotratného syna. Viac info na nástenke, alebo: www.emfest.sk
Budúcu nedeľu 10. júla o 11:30 hod. pozýva farnosť Podkonice na sv. omšu na Kalištie.
V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie vznikla celoslovenská
modlitbová iniciatíva s názvom Zo srdca Európy. Vyzýva kresťanov z celého Slovenska
modliť sa v období najbližšieho polroka každý týždeň za jednotlivé členské krajiny Európskej
únie. „Táto iniciatíva chce poukázať na to, že Slovensko je srdcom Európy. Chceme ponúknuť
svoje duchovné dedičstvo ostatným krajinám európskeho spoločenstva“. Viac o iniciatíve, a
úmysly modlitieb na aktuálny týždeň nájdete na nástenke, alebo: www.zosrdcaeuropy.sk.
Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 130 ks
RKFÚ Sedembolestnej PM, Priechod 324, tel: 048/4189131 mail: priechod@fara.sk
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UTOROK 5.7.2016
SV. CYRILA A METODA (SL)

9:00

15. NEDEĽA CEZ ROK
10.7.2016

9:00

• Upratovanie: Blašková Eva, Kalmanová Mária
• V zbierke na dobročinné diela Sv. Otca sa vyzbieralo:
€ Za milodary Pán Boh zaplať!
• V utorok je slávnosť našich slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. V susednej
farnosti Selce sa uskutoční každoročná Cyrilo-metodská púť. Slávnostnú svätú omšu
o 10:30 hod. bude celebrovať generálny vikár Branislav Koppal. Sv. omša v chráme sv.
Jozefa tu na Balážoch bude z tohto dôvodu ráno o 9:00 hod.
• Do septembra môžete sa môžete prihlásiť na prípravu pred sviatosťou birmovania.
• Prajem Vám aby ste sa v týchto letných mesiacoch obnovili na tele i na duši najmä v rámci
pútí, ktoré nám môžu pomôcť vnášať kresťanského ducha aj do verejného života
• Z príležitosti roka Milosrdenstva pozývame v našom dekanáte aj dnešnú nedeľu do chrámu
Najsv. Trojice v Sl. Ľupči. O 15:00 hod. začneme Korunkou B. Milosrdenstva a potom
v Kultúrnom stredisku bude priblížená práca a misia vdp. Miroslava Spišiaka (farára z Podkoníc)
v Južnom Sudáne. Po prezentácii bude malé pohostenie. Všetkých srdečne pozývame.
• V termíne 8. až 10. júl 2016 bude na Starých Horách 10. ročník mládežníckeho festivalu:
EMfest. Téma je: Návrat márnotratného syna. Viac info na nástenke, alebo: www.emfest.sk
• Budúcu nedeľu 10. júla o 11:30 hod. pozýva farnosť Podkonice na sv. omšu na Kalištie.
• V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie vznikla celoslovenská
modlitbová iniciatíva s názvom Zo srdca Európy. Vyzýva kresťanov z celého Slovenska
modliť sa v období najbližšieho polroka každý týždeň za jednotlivé členské krajiny Európskej
únie. „Táto iniciatíva chce poukázať na to, že Slovensko je srdcom Európy. Chceme ponúknuť
svoje duchovné dedičstvo ostatným krajinám európskeho spoločenstva“. Viac o iniciatíve, a
úmysly modlitieb na aktuálny týždeň nájdete na nástenke, alebo: www.zosrdcaeuropy.sk.

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk
RKFÚ Sedembolestnej Panny Márie, 97611 Priechod 324
tel: 048/4189131 mail: priechod@fara.sk

