PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

16. nedeľa v období Cez rok 2019
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PONDELOK 22. 7. 2019
SV. MÁRIE MAGDALÉNY (SV)
UTOROK 23. 7. 2019
SV. BRIGITY (SV)
STREDA 24. 7. 2019
SV. ŠARBELA MACHLÚFA (ĽS)
ŠTVRTOK 25.7. 2019
SV. JAKUBA (SV)
PIATOK 26. 7. 2019
SV. JOACHIMA A ANNY (SP)
SOBOTA 27. 7. 2019
SV. GORAZDA A SPOL (SP)
17. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
28. 7. 2019

x
18:00 (P)
x

x
† Mária Kmeťová -1 výr.
x

17:00 (B)

Za zosnulých z rodiny Ruskovej (33)

18:00 (P)

Za Božie požehnanie pre Annu

8:00 (P)

† Blažena Kalmanová (30 deň)

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

† Pavel, Alžbeta a synovia (29)
Za farnosť

Upr. Priechod: Ivaničová M., Bobáková V.; Rakytová M. Baláže: Chabanová Jana, Rusková Mária
 Ďakujem všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave duchovnej obnovy v našej farnosti počas
uplynulého víkendu - svojimi modlitbami, spevmi i praktickou pomocou: napečením
koláčikov, prípravou opekačky či pohostením v domácnosti. Vopred ďakujem aj
dobrodincom za milodary na podporu šírenia úcty k bl. Titusovi Zemanovi. Ďakujem taktiež
chlapom za brigádu - oplechovanie atiky na strieške nad schodami.
 Dnes O 14:30 bude v Priechode ružencová pobožnosť, korunka k Božiemu milosrdenstvu
a sviatosť Oltárna bude vyložená do 16:00 hod. a na záver budú Loretánskej litánie.
 V týždni budú sv. omše obmedzené z dôvodu služby na Manželských stretnutiach. Manželov
pozývam aspoň na prednášky o 9:00 a 15:00 v aule Obchodnej akadémie na Tajovského ulici.
 Farnosť Uľanka pozýva na slávnostnú inauguráciu zrekonštruovaného barokového organa z roku
1751 z dielne Martina Podkonického. Jeho požehnanie a odovzdanie do služby sa uskutoční 27.
júla 2019 o 15:00 v kostole Premenenia Pána na Španej doline. Po sv. omši je pripravený
inauguračný organový maratón barokovej hudby. Viac informácii na výveske.
 V súvislosti so správami, ktoré boli medializované pred pár týždňami a týkali sa financovania
a zabezpečenia ekonomického chodu istej farnosti, biskupský úrad vydal nasledujúce vyhlásenie:
„Kódex kánonického práva (CIC) v druhej knihe „Boží ľud“, hovorí o právach a povinnostiach
veriacich, ktoré vyplývajú z toho, že oni sú súčasťou tajomného tela Cirkvi. K hlavným právam
veriacich patrí, aby im bolo ohlasované Božie slovo a aby im boli vysluhované sviatosti. Medzi
povinnosťami veriacich kódex spomína starosť o hmotné zabezpečenie Cirkvi, najmä tej
miestnej, por. kán. 222 § 1: „Veriaci majú povinnosť prispievať na potreby Cirkvi, aby mala to,
čo je potrebné na božský kult, na diela apoštolátu a dobročinnej lásky, ako aj na slušné
materiálne zabezpečenie služobníkov.“ Podobne hovorí aj text Pätora cirkevných prikázaní, viď.
Katechizmus Katolíckej cirkvi, bod 2043: „Piate prikázanie – Podporovať cirkevné
ustanovizne.“ Veriaci sú, aj podľa starej tradície a miestnych zvykov, povinní prispievať, každý
podľa svojich možností, na hmotné potreby Cirkvi.
V našej diecéze je viacero farností, ktoré majú veľmi nízky farský príjem, aby mohli pokrývať
réžiu svojich cirkevných objektov. Preto sú odkázané len na milodary veriacich. Štát financuje
platy duchovných a čiastočne prispieva na chod ústredia (biskupský úrad), no farnosti nedáva
nič. Okrem toho je naše biskupstvo dlhodobo finančne zadĺžené, a tak nemá prostriedky na
pomoc ani len týmto núdznym farnostiam. V duchu spomenutého CIC, ako aj KKC
povzbudzujeme a prosíme veriacich, aby pamätali, že krstom sú včlenení do tela Cirkvi a sú jej
súčasťou. Každý z veriacich je zároveň súčasťou menšej bunky, ktorú nazývame farnosť.
Farnosť, farský kostol či farská budova nie sú majetkom správcu farnosti. Sú majetkom farnosti,
teda všetkých veriacich. Sám správca bez ich pomoci, ako aj bez ich milodarov, nedokáže dobre
hospodáriť, a nie to ešte vykonávať náročnejšie investície či nutné opravy. Úctivo ďakujeme
všetkým veriacim, ktorí obetavo pomáhajú svojmu správcovi starať sa o farnosť
a podporovať zvlášť kostol – Boží dom, ktorý je centrom farnosti.“
(BB 18.7.2019)
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

