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5. Veľkonočná nedeľa 2019
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PONDELOK 20. 5. 2019
SV. BERNARDÍNA SIENSKÉHO (ĽS)

UTOROK 21. 5. 2019
SV. KRIŠTOFA MAGALLANESA (ĽS)

7:30 (P)

† rodičia, sestra, brat

18:00 (P)

† rodičia, brat, manžel

STREDA 22. 5. 2019
SV. RITY Z CASCIE (ĽS)
ŠTVRTOK
23.5. 2019
PIATOK
24. 5. 2019

18:00 (P)

† Pavel a Emília (156)

17:00 (B)

Na úmysel

18:00 (P)

† Daniel (30 deň)

SOBOTA 25. 5. 2019
SV. GERGORA VII. PÁPEŽA (ĽS)

8:00 (P)

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
26. 5. 2019

9:00 (B)

Za zdravie a pomoc Božiu a dary Ducha
Svätého pre vnukov a pravnúčatá (104)
† Ján (49)

10:30 (P)

Za farnosť

Upr. Priechod: Hrabajová Beata, Chabanová Milena, Chabanová Marta, Kováčová Milena
Baláže: Javorková Katarína, Marková Ľudmila
 V zbierke na kňazský seminár a minulý týždeň vyzbieralo 21,50 € na Balážoch a 185 €
v Priechode + 200 € zvláštny milodar. Za milodary Pán Boh zaplať. Ďakujem všetkým kto
sa podieľali na príprave dnešnej slávnosti a taktiež ďakujem za akékoľvek úsilie pri
odovzdávaní viery doma i v rámci farského spoločenstva!
 Dnes poobede o 14:30 hod. pozývam na nedeľnú pobožnosť.
 V utorok bude po sv. omši bude modlitba ruženca rozjímavým spôsobom a potom tichá
adorácia predĺžená až do 20:00 hod. Pozývam na toto uzdravujúce stretnutie s Pánom.
 Vo štvrtok bude po sv. omši na Balážoch poklona a modlitba pred sviatosťou oltárnou.
 Chlapov ktorí by boli opäť ochotní pomôcť pri brigáde na strieške nad schodiskom kostola
prosím po sv. omši o krátke stretnutie. Dohodneme si rozvrhnutie síl a času najbližšej
brigády – návrh najbližšieho termínu je: v piatok poobede a sobotu počas dňa.
 Duchovná sekcia prípravy Národného pochodu za život 2019, hľadá farských delegátov –
dobrovoľníkov, ktorí by pomohli pri príprave III. Národného pochodu za život na farskej
úrovni. Samotný Pochod sa uskutoční v nedeľu 22.9.2019 v Bratislave. Viac informácii je
na druhej strane infolistu, alebo https://pochodzazivot.sk
 V sobotu 25.5. 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.
 Svätý Otec František rozhodol o povolení organizovať púte do Medžugoria oficiálnou
formou zo strany farností alebo diecéz. V nedeľu 12. mája to spoločne oznámili počas
svätej omše v medžugorskej farnosti apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine Luigi
Pezzuto a špeciálny apoštolský vizitátor pre Medžugorie, arcibiskup Henryk Hoser.
Aktuálne rozhodnutie Svätého Otca prichádza rok po tom, ako 31. mája 2018 vymenoval
emeritného arcibiskupa poľskej diecézy Varšava-Praga Mons. Henryka Hosera za
osobitného apoštolského vizitátora špeciálneho charakteru pre farnosť Medžugorie, na
nevymedzený čas a na základe potreby Svätej stolice. Ide o novú situáciu z hľadiska
pastoračného, keďže v predchádzajúcich desaťročiach bolo možné putovať do Medžugoria
len súkromným spôsobom. Nejde však o novú situáciu v zmysle doktrinálneho vyjadrenia
Cirkvi. Ani samotné menovanie vizitátora a rovnako ani dnešné oznámenie sa netýkajú
vieroučnej otázky ohľadom toho, čo sa udialo v Medžugorí počnúc rokom 1981. Ide tu o
fenomén, ktorý sa ešte stále neuzavrel.
Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 150 ks.
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