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PONDELOK 29. 7. 2019
SV. MARTY (SP)
UTOROK 30. 7. 2019
BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ (ĽS)
STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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adorácia predĺžená až do 20:00 hod. Pozývam na toto uzdravujúce stretnutie s Pánom.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
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 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
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osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“
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STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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2. 8. 2019
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ (ĽS)
STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
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Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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2. 8. 2019
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
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2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
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4. 8. 2019

7:30 (P)
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18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)
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† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)
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18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
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Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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SV. MARTY (SP)
UTOROK 30. 7. 2019
BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ (ĽS)
STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
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2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)
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† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)
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Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
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Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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adorácia predĺžená až do 20:00 hod. Pozývam na toto uzdravujúce stretnutie s Pánom.
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o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
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osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
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SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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adorácia predĺžená až do 20:00 hod. Pozývam na toto uzdravujúce stretnutie s Pánom.
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 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“
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PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
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 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
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osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“
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PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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 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.
 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.
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Oltárna k osobnej poklone a pred sv. omšou bude prvopiatková pobožnosť. Po sv. omši bude
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v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
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podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
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 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“
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adorácia predĺžená až do 20:00 hod. Pozývam na toto uzdravujúce stretnutie s Pánom.
 V týždni je prvý piatok mesiaca. Návštevy chorých po domoch tak v Priechode, ako aj na
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v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
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osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
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SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
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2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára
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Na úmysel ordinára
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Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
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Za trpezlivosť v kríži (25)
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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SV. MARTY (SP)
UTOROK 30. 7. 2019
BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ (ĽS)
STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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PONDELOK 29. 7. 2019
SV. MARTY (SP)
UTOROK 30. 7. 2019
BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ (ĽS)
STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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PONDELOK 29. 7. 2019
SV. MARTY (SP)
UTOROK 30. 7. 2019
BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ (ĽS)
STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ (ĽS)
STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
SV. ALFONZA M.DE´LIGUORI
PIATOK
2. 8. 2019
SOBOTA 3. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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

PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

17. 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 29. 7. 2019
SV. MARTY (SP)
UTOROK 30. 7. 2019
BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ (ĽS)
STREDA 31. 7. 2019
SV. IGNÁCA Z LOYOLY (SP)
ŠTVRTOK 1.8. 2019
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18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
4. 8. 2019

7:30 (P)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

† Anna a Pavol (205)

18:00 (P)

† Ján, Amália a syn Ján

17:00 (B)

Na úmysel ordinára

18:00 (P)

Za zdravie a pomoc Božiu pre Júliu (114)

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

Za trpezlivosť v kríži (25)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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7:30 (P)
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† Anna a Pavol (205)
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Na úmysel ordinára
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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2. 8. 2019
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 140 ks.
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Upratovanie Priechod: Vaníková Mária; Baláže: Čunderlíková Elena, Komorová Martina
 Dnes o 14:30 bude v Priechode poobedňajšia nedeľná 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
októbra býva program za priaznivého počasia v areáli na Studničke. O 8:00 hod. bude ranná sv.
omša a adorácia, o 9:15 hod. akadémia, o 9:45 hod. ruženec, o 10:30 hod. hlavná sv. omša.
 Diecézne centrum mládeže Maják pozýva mladých vo veku od 18 do 30 rokov na víkend
o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
 Štátna polícia aj prostredníctvom cirkevných inštitúcií prosí o sprostredkovanie nasledujúceho
oznamu: „Upozorňujeme veriacich, zvlášť vyššieho veku, aby si dali pozor na rôznych
podvodníkov, ktorí sa usilujú vylákať od nich peniaze pod rôznymi zámienkami, napríklad
odškodnenie osôb pre škodu spáchanú ich príbuzným, uskutočnenie veľmi výhodného obchodu,
vrátenie preplatkov, uzatvorenie poistky a iné. Vždy je potrebné nejednať s týmito osobami
osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“

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
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adorácia predĺžená až do 20:00 hod. Pozývam na toto uzdravujúce stretnutie s Pánom.
 V týždni je prvý piatok mesiaca. Návštevy chorých po domoch tak v Priechode, ako aj na
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hod. možnosť prijať sv. zmierenia a vykonať si osobnú poklonu Sviatosti Oltárnej.
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 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.
 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 je prvá sobota v mesiaci máj. Na Starých Horách je tradičná mariánska púť. Až do
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o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
na webovej stránke: www.dcmmajak.sk
 Rehoľníci – saletíni pozývajú na IV. letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Pobyt sa uskutoční
v dňoch 18.-24.8.2019 na Chate Limba v Bystrej. Prihlásiť sa možno cez formulár, ktorý je na
stránke: www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk
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osamote, ale zavolať príbuzného; potrebné je aj overiť pravosť týchto osôb (u starostu, resp. na
mestskom úrade). Nepúšťajte cudzích ľudí do bytu, nemeňte peniaze cudzím ľuďom. Buďte opatrní
v kontakte s cudzím človekom. Zvýšenou opatrnosťou sa uchránite pred tým, aby ste sa nestali
obeťami podvodu alebo iných kriminálnych činov.“
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adorácia predĺžená až do 20:00 hod. Pozývam na toto uzdravujúce stretnutie s Pánom.
 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
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o partnerských vzťahoch s názvom Tajomstvo. Podujatie bude v dňoch 23.-25.8.2019
v priestoroch DCM Maják. Všetky potrebné informácie a registráciu nájdete začiatkom augusta
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