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4. Veľkonočná nedeľa 2019
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PONDELOK 13. 5. 2019
PANNY MÁRIE FATIMSKEJ (ĽS)
UTOROK 14. 5. 2019
SV. MATEJA (SV)
STREDA
15. 5. 2019
ŠTVRTOK 16.5. 2019
SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO (SP)
PIATOK
17. 5. 2019
SOBOTA
18. 5. 2019
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
19. 5. 2019

















7:30 (P)
15:30 (P) (!)
18:00 (P)

† Jozef Rakyta (38)
† rodičia, starí rodičia a súrodenci (104)
† rodičia a syn a dcéra

17:00 (B)
18:00 (P)

† Mária a jej rodičia (39)

8:00 (P)

† Eva Styková – 1. výr.

9:00 (B)

† Jozef a Patrícia (68)

10:30 (P)

Za farnosť

Upr. Priechod: rodičia 1. prijim. detí; Baláže: Zuzana Tišliarová, Babjáková Zora
Ďakujem chlapom, ktorí a pondelok a štvrtok pomáhali pri úpravách na dočasnom prekrytí
strechy nad schodiskom, ktoré boli nevyhnutné v súvislosti s vetrom a dažďom.
Dnes je celodiecézna zbierka na kňazský seminár. Poobede o 14:30 hod. pozývam na
nedeľnú pobožnosť, Sviatosť Oltárna bude vystavená do 15:30 h.
Vo štvrtok bude po sv. omši na Balážoch poklona a modlitba pred sviatosťou oltárnou.
V piatok po sv. omši v kostole bude nácvik prvoprijímajúcich detí pred slávnosťou 1.sv.pr.
V sobotu po rannej sv. omši je prvá sv. spoveď prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
Budúcu nedeľu máme slávnosť prvého svätého prijímania 8 detí z našej farnosti. Prosím
za Vaše modlitby za deti a ich rodinných príbuzných.
Ohlášky: (1x) Dňa 22.6.2019 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Marek
Slobodník a Lea Slobodníková a dňa 7.9.2019 si vyslúžia sviatosť manželstva Dušan Hríbik
a Monika Strečková. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to
oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do Vašich modlitieb, aby
ich sviatostné manželstvá boli požehnaním pre nich i pre celé spoločenstvo veriacich.Ďakujem.
Otec Dušan Mesík srdečne pozýva na katechézu o úcte k Svätému Šarbelovi, a následne
modlitby a sv. omšu so začiatkom v utorok 14.5.2019 o 17:00h. v kostole sv. Martina v Čeríne.
Ponúkam voľné miesta v aute na zvezenie sa tam aj späť. Sv. omša u nás je preto posunutá.
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.
V sobotu 25.05.2019 od 10:00 do 15:00 sa na Starých Horách koná VI. ročník Púte detí
predškolského veku. Srdečne pozývame všetky deti a rodiny. Príďte spolu s nami k našej
nebeskej maminke, kde sa spolu pomodlíme, zaspievame si, zahráme sa a strávime dopoludnie
plné Božej prítomnosti.
Komunita Emanuel pozýva 30 a viac-ročných na víkend pre slobodných. Téma: Či nám
nehorelo srdce…? (Lk 24,32) V programe sú chvály, adorácia, svätá omša, krátke prednášky,
zdieľanie, prechádzky v prírode, spoločenstvo, rozhovory. Info a registr.: www.emanuel.sk
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

