PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

15. nedeľa v období Cez rok 2019
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PONDELOK 15. 7. 2019
SV. BONAVENTÚRU, BISK. (SP)
UTOROK 16. 7. 2019
PREBLAHOS. P.M.KARMELSKEJ
STREDA 17. 7. 2019
SV. ANDREJA, SVORADA
A BENEDIKTA (SP)
ŠTVRTOK
18.7. 2019
PIATOK
19. 7. 2019
SOBOTA 20. 7. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
16. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
21. 7. 2019

x
18:00 (P)
x

x
† Anna Kmeťová (1 výr.) a Ladislav Kmeť
x

17:00 (B)

† starí rodičia

18:00 (P)

† rodičia a starí rodičia (257)

8:00
9:00 (B)
10:30 (P)

Za duchovnú obnovu vo farnosti
† Oľga, Bernard, Anna, Štefan (61)
Za farnosť

Upr. Priechod: Deti a mládež; Baláže: Rusková Anastázia, Handlovská Slávka
 Dnes O 14:30 bude v Priechode ružencová pobožnosť a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
 V týždni budú sv. omše obmedzené z dôvodu služby na letnom kurze pre rodiny. Sv. omše
budú iba v stredu a piatok o 17:00 hod. Ďakujem za porozumenie.
 Pozývam k modlitbe deviatnika k blahoslavenému Titusovi Zemanovi pred plánovanou
duchovnou obnovou v našej farnosti. Brožúročky s deviatnikom sú k dispozícii v zadnej časti
kostola, pričom spoločne (v kostole) sa deviatnik začneme modliť v nedeľu.
 Ďakujem štyrom statočným chlapom za brigádu v utorok, štvrtok a sobotu na prestrešení
schodov pred kostolom. Boh nech Vám odmení Vaše námahy!
 Farnosť Priechod pozýva na duchovnú obnovu s blahoslaveným Titusom
Zemanom ktorá sa uskutoční piatok 19. 7. 2019 až nedeľu 21. 7. 2019.
Duchovnú obnovu vedie: Jozef Luscoň, SDB s nasledujúcim programom:
- Piatok: 17:00 – 18:00 hod.: poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou
s modlitbami a úvahami bl. Titusa Zemana o povolaní k svätosti. 18:00 hod.:
sv. omša a následne príhovor a prezentácia s názvom: „Svedectvo viery
v živote bl. dona Titusa Zemana“.
- Sobota: 8:00 hod. sv. omša a následne príhovor s názvom: „Úcta bl. dona Titusa Zemana
k Panne Márii Pomocnici Kresťanov“. 17:00 príhovor s názvom: „Don Titus a povolania“
+ video dokument. 18:00 Stretnutie s miništrantmi a s mládežou: zábavno-súťažných aktivít na
štýl Guinessovej knihy rekordov: „Hej ty, prekonáš hranicu?“ Súbežne - opekačka na farskom
dvore pre dospelých aj deti.
- Nedeľa: 10:30 sv. omša s odovzdaním relikvií bl. dona Titusa Zemana. Hneď po svätej omši
prezentácia s názvom : „Duchovný odkaz bl. dona Titusa. Čo robiť s mládežou, jej výchovou
a ako odkryť tajomstvo povolania?“
Duchovná obnova v tomto roku sa koná pri príležitosti 50. výročia výstavby chrámu
Sedembolestnej Panny Márie v Priechode (1968 – 1971) a pred výročím jeho kolaudácie
a požehnania. Prijmite pozvanie k účasti na obnove a tak aj k spolupráci na veľkých dielach:
stavať chrám, v ktorom bude prebývať Duch Svätý v našich životoch. Viac informácií
o blahoslavenom Titusovi Zemanovi: https://tituszeman.sk . Srdečne pozývame!

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
RKFÚ Sedembolestnej PM, Priechod 324, tel: 048/4189131 mail: priechod@fara.sk

