PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

3. Veľkonočná nedeľa 2019
F
Faarrn
noossťť S
Seed
deem
mbboolleessttn
neejj P
Paan
nn
nyy M
Máárriiee vv P
Prriieecch
hood
dee

PONDELOK
6. 5. 2019
UTOROK
7. 5. 2019
STREDA
8. 5. 2019
ŠTVRTOK
9.5. 2019
PIATOK
10. 5. 2019
SOBOTA
11. 5. 2019
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
12. 5. 2019















7:30 (P)
18:00 (P)
6:30 (P)

† Milan (76)
† Ondrej, Júlia a syn Vít (263)
Peter, Anna a synovia (234)

17:00 (B)

Na úmysel

18:00 (P)

† Manžel a zať

x

x

9:00 (B)

† Zuzana, Vladimír a Vladko (41)

10:30 (P)

Za farnosť

Upr. Priechod: Vajdová Ľubica, Homolová Anna, Homolová Iveta, Alena Ivaničová;
Baláže: Chabanová Alena, Komorová Ľubica
Ďakujem chlapom, ktorí aj včera napriek zlej predpovedi počasia predsa prišli na brigádu
súvisiacu so stavbou novej striešky nad schodmi do kostola. Ďakujem taktiež za Vaše
milodary na podporu tejto rekonštrukcie. Ďalšia brigáda bude až v druhej polovici mája.
Dnes o 14:30 hod. pozývam na nedeľnú pobožnosť, sv. oltárna bude vystavená do 15:30 h.
V utorok bude po sv. omši bude modlitba ruženca rozjímavým spôsobom a potom tichá
adorácia predĺžená až do 20:00 hod. Pozývam na toto uzdravujúce stretnutie s Pánom.
V stredu bude sv. omša ráno o 6:30 hod.
Vo štvrtok bude po sv. omši na Balážoch modlitba ruženca rozjímavým spôsobom
pred sviatosťou oltárnou s úmyslom za duchovné povolania.
V piatok po sv. omši v kostole bude stretnutie s deťmi a aj rodičmi prvoprijímajúcich detí.
V sobotu 11.5. pozývam rodičov a deti na Misijnú púť detí na Mariánsku horu do Levoče.
Jedná sa o celodenné podujatie pre deti s charakterom púte, ktoré organizuje eRko – Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí. Program tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv.
omša. Program v Levoči: 10:00 – základné informácie pod poľným oltárom 10:15 –
stanovištia s kňazmi a bohoslovcami 11:15 – spoločný moderovaný program 12:00 – obed z
vlastných zásob v skupinkách a možnosť sv. spovede 12:30 – modlitba ruženca za pokoj
13:00 – sv. omša. Autobus do Levoče odchádza z Podkoníc v sobotu ráno o 6:30 hod.
Keďže sa plánujem púte zúčastniť (najlepšie spolu s deťmi prípadne aj rodičmi) tak sv.
omša v našom chráme nebude. Svoj záujem o účasť prosím nahláste do utorku na fare.
Budúcu nedeľu bude celodiecézna zbierka na kňazský seminár. Od dnešnej nedele sa
začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne
zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
Vo farnosti Podkonice nasledujúci týždeň budú ľudové misie. Misie organizujú bratia
Redemptoristi z Radvane. Pokiaľ máte záujem o zúčastnenie sa, program je na nástenke.
Združenie kresťanských seniorov Slovenska organizuje v stredu 8. mája 2019 púť na Staré
Hory Program púte: 9:30 Ruženec k Sedembolestnej P. Márii; 10:30 slávnostná sv. omša celebruje banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Srdečne pozývame!
Centrum pre rodinu pozýva na DEŇ RODINY, ktorý sa začne slávnostnou sv. omšou
v piatok 17.5. o 18:00 v katedrálnom chráme v Banskej Bystrici. Sv. omšu bude celebrovať
o. biskup Mons. Marián Chovanec v priamom prenose do Rádia Lumen. V sobotu 18. mája
pozývame celé rodiny do Parku pod pamätníkom SNP v BB, kde budú pripravené
voľnočasové aktivity. Oslavu Dňa rodiny sa zavŕši v rámci sv. omše vo farskom kostole sv.
Michala Archanjela na Fončorde v nedeľu 19.5. o 11:00 hod. Viac info. na nástenke.

