PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
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PONDELOK 29. 4. 2019
SV. KATARÍNY SIENSKEJ (SV)
UTOROK 30. 4. 2019
SV. PIA V. – PÁPEŽA (ĽS)
STREDA 1. 5. 2019
SV. JOZEFA ROBOTNÍKA
ŠTVRTOK 2.5. 2019
SV. ATANÁZA, BISKUPA (SP)
PIATOK 3. 5. 2019
SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠ. (SV)
SOBOTA 4. 5. 2019
SV. FLORIÁNA, MČ (ĽS)
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
5. 5. 2019
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10:30 (B)
18:00 (P)

Za farnosť
† Marta Strečková – 1. výr. (279)

17:00 (B)

Na úmysel

18:00 (P)

Za Božiu pomoc rod. Hochmútovej

8:00 (P)

† Ondrej a Anna (260)

9:00 (B)

Za farnosť

10:30 (P)

Za dobrodincov

Upr. Priechod: Chabanová Monika; Baláže: Hrdinová Božena, Hrdinová Martina
 Ďakujem za milodary v zbierkach: V pôstnej krabičke pre deti v Afrike sa od popolcovej
stredy vyzbieralo 115,40 €; v zbierke na mládež 53,10 €; na výzdobu chrámu 199 €; na
Svätú Zem 251,80 € a vo farskej ofere 412,90 €. Zbierky boli odoslané na patričné účty. Za
všetky milodary úprimne ďakujem. Za všetkých dobrodincov farnosti slúžim každú prvú
nedeľu v mesiaci sv. omšu. Najviac ďakujem za otvorené srdce pre vanutie Božieho Ducha.
 Ďakujem 8 usilovným chlapom, ktorí včera prišli na prvú brigádu súvisiacu so stavbou
novej striešky nad schodmi do kostola. Mala by byť 1,5 m dlhšia a teda mala by prekrývať
schody. Želaný stav si môžete pozrieť na obrázku. Ďalšiu brigádu máme naplánovanú na
sobotu 4. mája od 9:00 hod. Ďakujem taktiež členom obecného zastupiteľstva a aj pánovi
starostovi za angažovaný prístup pri zabezpečení opravy múru a plota medzi farskou
záhradou a hlavnou cestou. Múrik si po viac ako štyroch desaťročiach vyžadoval dôkladnú
rekonštrukciu, ktorá sa vykonávala jeden a pol mesiaca s veľmi pekným výsledkom. Spolu
s novým parkom pred kostolom sa tak celý areál otvára pre nové stretnutia i posedenia
mladších i starších. Aj keď pozemok pred kostolom je vo vlastníctve obce (nie farnosti),
predsa chcem v mene farnosti vysloviť vďaku všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu
a realizáciu zveľadenia celého priestranstva, pretože chrám je jeho organickou súčasťou.
 Teraz po svätej omši sa pomodlíme korunku k B. milosrdenstvu – pričom za obvyklých
podmienok možno získať úplné odpustky. O 14:30 hod. pozývam na nedeľnú pobožnosť.
 V pondelok a utorok sv. omše v našej farnosti nebudú. Ďakujem za porozumenie.
 V stredu je na Balážoch hodová slávnosť Sv. Jozefa robotníka. Už od 10:00 hod. bude
vystavená na Balážoch Sviatosť Oltárna k osobnej poklone, potom bude pobožnosť k sv.
Jozefovi. Slávnostná sv. omša začne o 10:30 hod. Slávnostným kazateľom bude o. Róbert
Žilka – kapucín a správca farnosti Poniky. Srdečne pozývam na túto slávnosť. Vo farskom
chráme v Priechode budem v stredu spovedať už od 17:00 hod. a sv. omša bude o 18:00 hod.
 V týždni je prvý piatok mesiaca. Návštevy chorých po domoch tak v Priechode, ako aj na
Balážoch budú vo zvyčajnom čase – štvrtok a piatok. Na Balážoch bude vo štvrtok od 16:15
hod. možnosť prijať sv. zmierenia a vykonať si osobnú poklonu Sviatosti Oltárnej.
 V piatok budem spovedať v Priechode od 16:30 hod., od 17:00 hod. bude vystavená Sviatosť
Oltárna k osobnej poklone a pred sv. omšou bude prvopiatková pobožnosť. Po sv. omši bude
stretnutie členov ružencového bratstva a deti budú mať katechézu pred 1. sv. prijímaním.
 V sobotu je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.




Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 150 ks.
RKFÚ Sedembolestnej PM, Priechod 324, tel: 048/4189131 mail: priechod@fara.sk

