PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

14. nedeľa v období Cez rok 2019
F
Faarrn
noossťť S
Seed
deem
mbboolleessttn
neejj P
Paan
nn
nyy M
Máárriiee vv P
Prriieecch
hood
dee

PONDELOK
8. 7. 2019
UTOROK
9. 7. 2019
STREDA
10. 7. 2019
ŠTVRTOK 11.7. 2019
SV. BENEDIKTA, OPÁTA (SV)
PIATOK
12. 7. 2019
SOBOTA 13. 7. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
15. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
14. 7. 2019
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17:00 (P)
x
17:00 (P)
x
9:00 (B)
10:30 (P)

Za pomoc Božiu a ochranu P. Márie pre rodinu (49)
x
† rodičia, Bratia, Miroslav a Anna (114)
x
Za zdravie a Božiu pomoc (6)
Za farnosť

Upr. Priechod: Matušková Alena, Kmeťová Janka, Jamrichová Mária, Ferenčíková Patrícia
Baláže: Babjáková Zora, Náterová Anna
 Dnes O 14:30 bude v Priechode ružencová pobožnosť a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
 V týždni budú sv. omše obmedzené z dôvodu služby na letnom kurze pre rodiny. Sv. omše
budú iba v stredu a piatok o 17:00 hod. Ďakujem za porozumenie.
 Od stredy pozývam k modlitbe deviatnika k blahoslavenému Titusovi Zemanovi pred
plánovanou duchovnou obnovou v našej farnosti. Brožúročky s deviatnikom sú k dispozícii
v zadnej časti kostola, pričom spoločne (v kostole) sa deviatnik začneme modliť v nedeľu. Od
stredy do nedele prosím o modlitbu deviatnika súkromne vo vašich domácnostiach.
 Na stolíku s časopismi môžete nájsť aj zopár nových druhov deviatnikov k rôznym iným
svätcom. Objaviť blízkosť a priateľstvo so svätými a blahoslavenými pomáha pochopiť svoj
život v kontexte zápasu o večnosť; inšpirovať sa, ako sa s konkrétnymi neľahkými situáciami
vysporiadali oni a nachádzať tak riešenia aj tam kde ich ľudsky už pomaly nevidíme.
 Ďakujem tým, ktorí sa zúčastnili pešej púte z našej farnosti do Seliec. Rovnako ďakujem
chlapom ktorí v sobotu postavili pred kostolom lešenie aby sme tak začali finálnu etapu našej
rekonštrukcie prestrešenia schodov. Najbližšia plánovaná brigáda bude v utorok poobede.
Pravdepodobne bude od budúceho týždňa dočasne uzavretý hlavný vchod do kostola. Prosím
o porozumenie ak budeme do chrámu (možno aj budúcu nedeľu) vstupovať bočnými dverami.
 TV Lux oznamuje, že od augusta (konkrétne od stredy 7. 8. 2019) dôjde k zmene
vysielacieho kanálu na ktorom je šírený signál TV LUX z vysielača Banská Bystrica. Ak
TV signál prijímate do svojho televízora cez svoju TV anténu, tak tento deň bude potrebné
preladiť stanice vo Vašich TV prijímačoch na nové frekvencie.
 Farnosť Krupina Vás pozýva na VIII. ročník pešej púte k Panne Márii Starohorskej. Termín: 6.
– 11. augusta 2019; zraz v utorok v Krupine pri kostole o 10.15; rozchod v nedeľu na Starých
Horách o 11.30; odvoz domov vo vlastnej réžii Trasa: Krupina – Pliešovce – Zv. Slatina –
Hrochoť – Priechod – Staré Hory, cca 100 km. Viac informácií na nástenke.
 V sobotu bude na Starých Horách EMfestu 2019 - 13. ročník festivalu Eucharistia a Mária.
Téma stretnutia: „Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím.“. Program je jednodňový a začína o 9:30
a končí 18:45. hod. Viac informácií na nástenke.

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

