PROGRAM
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7. Veľkonočná nedeľa 2019
F
Faarrn
noossťť S
Seed
deem
mbboolleessttn
neejj P
Paan
nn
nyy M
Máárriiee vv P
Prriieecch
hood
dee
PONDELOK 3. 6. 2019
SV. KAROLA LWANGU A SPOL.
UTOROK
4. 6. 2019
STREDA 5. 6. 2019
SV. BONIFÁCA BISKUP, MČ. (SP)
ŠTVRTOK 6.6. 2019
SV. NORBERTA, BISKUP (ĽS)
PIATOK
7. 6. 2019
SOBOTA
8. 6. 2019
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
9. 6. 2019

7:30 (P)

† Starí rodičia Ján a Júlia (45)

16:00 (P)

† rodičia syn a dcéra

18:00 (P)

Za uzdravenie a zmierenie v rodine

17:00 (B)

† Pavel a Berta (94)

18:00 (P)

† Mária a jej rodičia (39)

8:00 (P)

† rodičia a bratia (271)

9:00 (B)

† Michal a Vilma (38)

10:30 (P)

Za farnosť

Upr. Priechod: Mlynarčíková M., Kmeťová E., Birková V., Gešková A., Barillová K.
Baláže: Kubišová Melánia, Komorová Renáta
 Dnes je celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Poobede o 14:30 hod. pozývam na
nedeľnú pobožnosť. Pozývam k modlitbám k Duchu Svätému.
 V utorok sv. omša bude o 16:00 hod.
 V týždni je prvý piatok mesiaca. Návštevy chorých po domoch tak v Priechode, ako aj na
Balážoch budú vo zvyčajnom čase – štvrtok a piatok. Na Balážoch bude vo štvrtok od 16:15
hod. možnosť prijať sv. zmierenia a vykonať si osobnú poklonu Sviatosti Oltárnej.
 V Priechode budem spovedať v piatok od 16:30 hod. Od 17:00 hod. bude vystavená Sviatosť
Oltárna k osobnej poklone a pred sv. omšou bude prvopiatková pobožnosť. Po sv. omši bude
stretnutie členov ružencového bratstva.
 V sobotu a nedeľu – 8. a 9. júna 2019 pozývame na tradičnú Turíčnu púť na Staré Hory.
Program sa začne privítaním pútnikov v sobotu podvečer o 17.00 hod. Bližší program púte
je na nástenke. V našej farnosti budeme mať pri príležitosti Turíc budúcu nedeľu vystavenú
sviatosť Oltárnu k osobnej poklone od 15:00 – 18:00 hod. Odporúčam vyhradiť si čas na
toto stretnutie s Pánom ale taktiež prosím o Vaše modlitby – hymny, litánie, alebo deviatnik
k Duchu Svätému... Kto máte záujem, môžete si zobrať letáčik pri novinách. Prosme si
o svetlo a otvorenosť poslúchať jeho hlas tak ako Panna Mária, naša patrónka.
 Dp. Juraj Tomáš a dp. Marek Kaľata, z duchovnej sekcie prípravy na NPzŽ 2019, poslali svoju
opakovanú výzvu o získanie dobrovoľníkov – laikov, farských delegátov, na III. Národný pochod
za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.9.2019 v Bratislave. Organizátori predĺžili termín
nahlasovania potrebných údajov do pondelka, 3. júna (vrátane); Viac na druhej strane infolistu.
 Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, Em. Leonardo kard. Sardi a jeho sekretár, Mons. Cyril
Vasiľ SJ, písomne vyjadrili veriacim a diecézam na Slovensku úprimnú vďaku za chvályhodnú
Zbierku na Svätú zem. Ďalej napísali: „Situácia na Blízkom východe je naďalej nepredvídateľná.
Zdá sa, že už skončilo dunenie bômb a zbraní, ktoré ničia domy, nemocnice a školy, pričom bez
milosti zabíjajú nevinných ľudí a iných vyháňajú z krajiny, nútiac ich žiť ako utečenci. No tisíce
obetí tohto slepého násilia žijú v susedných krajinách, najmä v Libanone a Jordánsku, a ešte sa
nevrátili do vlasti. Uprostred týchto bolestných skutočností je povzbudzujúce vidieť diela charity
mnohých veriacich pri rekonštrukcii príbytkov, nemocníc, škôl, kostolov, spolu so snahou navrátiť
ľudskú dôstojnosť mnohým deťom a mladým ľuďom.“ Tento rok Zbierka na Svätú zem v našom
biskupstve priniesla 56.840,- €. Aj my z ordinariátu vyslovujme úprimné Pán Boh zaplať všetkým
obetavým darcom
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

Národný pochod za život (NPzŽ)
(Celoplošná sieť laikov – farský delegát )
Milí priatelia života, pripomíname vám žiadosť o nahlásenie dobrovoľníkov pre III. Národný pochod
za život. Zároveň predlžujeme termín nahlasovania potrebných údajov do pondelka, 3. júna (vrátane).
Dp. Juraj Tomáš a dp. Marek Kaľata, z duchovnej sekcie prípravy na NPzŽ 2019, poslali svoju
opakovanú výzvu o získanie dobrovoľníkov – laikov, farských delegátov, na III. Národný pochod za
život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.9.2019 v Bratislave.
Potrebné údaje (meno a priezvisko poverenej osoby, mobilné číslo, e-mailová adresa, farnosť, dekanát)
za farnosť pošlite do 3. júna 2019 na adresu: sekretariát.bb@rcc.sk Biskupský úrad BB následne
postúpi mená laikov – farských delegátov usporiadateľom pochodu do Bratislavy. Schopní tínedžeri
(od 15 rokov vyššie) môžu byť nahlásení za farských delegátov len s výslovným dovolením rodičov.
Sekretariát biskupského úradu BB
Milí priatelia,
aj III. Národný pochod za život bude vyžadovať spoločné a starostlivé nasadenie mnohých. Preto, ako
už v liste avizoval o. biskup Jozef Haľko, prosíme Vás o menovanie spôsobilého "delegáta" alebo
dvojicu za Vašu farnosť, s ktorým(i) by sme komunikovali aktuálne potreby a úlohy. Mal by to byť
Vám blízky človek (ľudia), ktorému dôverujete, je akcieschopný a zodpovedný.
Budeme sa na neho obracať najmä v týchto záležitostiach:
- distribúcia propagačných materiálov na vhodných miestach na území farnosti
- pomoc pri distribúcii propagačných materiálov počas letných akcií (festivaly, púte,...)
- mobilizácia ďalších dobrovoľníkov
- usmernenia, ako možno zlepšiť technicko-materiálne zabezpečenie skupiny pútnikov na NPzŽ
(označenie skupiny, transparenty, hudobná zložka,...)
- zdieľanie posolstiev NPzŽ na sociálnych sieťach
- regionálna synchronizácia aktivít a plánovania
- nárazové, nepredvídateľné potreby.
Jednoducho, prax už ukázala, že mať celoplošnú sieť laikov pre danú oblasť je na nezaplatenie. Zo
srdca ďakujeme za pomoc a vyprosujeme Vám požehnanie
o. Juraj Tomáš a o. Marek Kaľata
Duchovná sekcia Národného pochodu za život
Prvé čítanie Siedmej veľkonočnej nedele, keď svätý Štefan zomiera, vníma otvorené nebo,
odovzdáva sa Ježišovi a súčasne sa modlí za tých, čo mu siahajú na život. Vnímanie účinnej Božej
prítomnosti nám dáva silu k jednoznačnosti v postojoch a zároveň silu milosrdne odpúšťať
oponentom, ktorí tvrdo útočia. Ani septembrový pochod za život neodsudzuje nikoho, je pozvaním
pre všetkých angažovať sa za život. Pápež František pred niekoľkými dňami ďakoval tým, čo
zápasia o každý jeden ľudský život - vrátane života chorých detí. Pápež zdôraznil, že potrat nie je
NIKDY, NIKDY riešením.
Mons. Jozef Haľko,
bratislavský pomocný biskup
Aliancia za rodinu, oznamuje, že v sobotu 20.7.2019 o 14.30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv.
Martina, na Rudnayovom námestí, začne akcia s názvom „Hrdí na rodinu“. Ide už o 8. ročník živej
reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je výnimočná, lebo
deti sú našou budúcnosťou. Pozývame všetkých na toto podujatie. Tí, ktorí sa nemôžu osobne na tejto
akcii zúčastniť, prosíme, aby ju podporili svojimi modlitbami.
JUDr. Mgr. Anton Chromík PhD.,
predseda Aliencie za rodinu

