PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

12. nedeľa v období Cez rok 2019
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PONDELOK 24. 6. 2019
NAR. JÁNA KRSTITEĽA (SL)
UTOROK
25. 6. 2019
STREDA
26. 6. 2019
ŠTVRTOK 27.6. 2019
SV. CYRILA ALEXANDR. (ĽS)
PIATOK 28. 6. 2019
NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO (SL)
SOBOTA 29. 6. 2019
PETRA A PAVLA, APOŠT. (SL)
13. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
30. 6. 2019

18:00 (P)

Za ochranu Panny Márie a dary DS pre rodinu

18:00 (P)

† rodičia Jozef a Marta a starí rodičia Jozef
a Anna (261)

18:00 (P)

† starí rodičia Jozef a Anna (45)

17:00 (B)

Na úmysel

18:00 (P)

† Mária Homolová – 1. výr.

9:00 (B)

† Pavel a syn (94)

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

Za farnosť
† Jozef, Gabriela, Emil a Etela
Za farnosť

Upr. Priechod: Čunderlíková Martina, Čunderlíková Ivana, Strečková Silvia, Čížová Renata;
Baláže: Rybárová Edita, Iveta Marková
 Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. O 14:30 bude v Priechode ružencová
pobožnosť a korunka k B. milosrdenstvu. Sviatosť oltárna zostane vystavená do 16:00 hod.
 V pondelok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. omša bude z dôvodu večer.
 V utorok po sv. omši bude vystavená Sviatosť Oltárna do 20:00 hod. k osobnej poklone.
 V stredu prosím rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa o rok na 1.sv.prijímanie o stretnutie
o 18:45 hod. a taktiež členov farskej pastoračnej rady v ten istý deň o 19:15 hod. Ďakujem.
 V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Od 17:00 bude vyložená sviatosť oltárna
k osobnej poklone. V rámci sv. omše bude odprosujúca pobožnosť, počas ktorej možno získať
úplné odpustky. Na Balážoch bude sv. omša zo slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
slávená v rámci vigílie vo štvrtok večer.
 Na stolíku v zadnej časti kostola si môžete zakúpiť obraz Božského Srdca Ježišovho. Kedysi
podobné obrazy Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie darovali krstní rodičia
svojim krstným deťom pri sobáši – čo môžete dodnes vidieť v príbytkoch starších ľudí. Ak je
to možné, prosím o veľkodušnosť príbuzných, aby sa tieto obrazy dostali aj dnes do príbytkov
napr. Vašich (dospelých) krstných detí. Je to vzácny moment odovzdávania pokladu viery
z generácie na generáciu. Ak by obrazov bolo málo, rád zabezpečím dotlač ďalších.
Peniažky prosím vhadzujte do pokladničky. Cena zahŕňa iba už zaplatené náklady na tlač na
plátno a rámovanie a to bez navýšenia. Samozrejme pozývam aj k samotnej úcte voči
Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, čo je to najcennejšie.
 V sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, sv. omše budú s nedeľným poriadkom.
 Počas týždňa sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu dvierok oboch bohostánkov. Prosím
všetkých, ktorí upratujú chrám, aby dvierka nečistili, pretože vrchná tenučká vrstva je
citlivá na čistiace látky a rôzne chemikálie. V prípade potreby to budú robiť pani
kostolníčky. Rovnako boli nainštalované ozdobené a zarámované obrazy našich
blahoslavených. Na veži prestalo pred pár dňami opäť fungovať odbíjanie zvonov.
Pravdepodobne ten istý problém s cievkou, avšak na druhom zvone sme mali aj minulý rok.
Aktuálna požiadavka na opravu odbíjania bola nahlásená firme, realizácia opravy by mala
prebehnúť v druhej polovici júla. Ďakujem všetkým dobrodincom nášho chrámu, ktorí
pomáhajú udržať jeho základný chod, nutné opravy, údržbu a revízie nášho chrámu, alebo
dokonca pomôžu aj pri jeho zveľadení a skrášlení. Ďakujem taktiež všetkým tým, ktorí učia
tomuto základnému vzťahu zodpovednosti za spoločné dedičstvo aj mladšie generácie!
Za všetkých našich dobrodincov slúžim pravidelne sv. omšu - každú prvú nedeľu v mesiaci.
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

