PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

6. Pôstna nedeľa 2019 – Kvetná nedeľa
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PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
15. 4. 2019
UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
16. 4. 2019
STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA
17. 4. 2019
ZELENÝ ŠTVRTOK
18. 4. 2019
VEĽKÝ PIATOK
19. 4. 2019
BIELA SOBOTA
20. 4. 2019
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŘTVYCHVSTANIA
21. 4. 2019

7:30 (P)

† rodičia Ján, Anna a syn Milan (43)

18:00 (P)

† Mária Styková rod. Lamperová – 18 výr. (383)

18:00 (P)

† Milan a syn Milan (104)

18:00 (P)

† Anna Chabanová – 30 deň

15:00 (P)

Obrady Veľkého Piatku

20:00 (P)

Poďakovanie za dar viery

9:00 (B)

† Ľudovít, Elena (41)

10:30 (P)

Za farnosť

Upr. Priechod: Homolová L., Homolová K., Sabová M.; Baláže: Miklošová O., Miklošová Z.
 Dnes o 14:30 hod. bude pobožnosť krížovej cesty. Dnes môžete prispieť na Diecézne centrum
mládeže Maják na Španej Doline. V rámci poklony v Božom hrobe je zbierka na kresťanské
pamiatky vo Sv. Zemi. Budúcu nedeľu je farská ofera. Za milodary vopred Pán Boh zaplať!
 Sviatosť zmierenia môžete prijať ešte dnes od 15:00 hod. do 17:00 hod. vo farnosti Selce.
 V pondelok a utorok pripadá na našu farnosť termín poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v rámci
stálej adoračnej reťaze v diecéze. V pondelok bude poklona na Balážoch a to od 14:00 do 17:00 hod.
a v utorok v Priechode od 9:00 do 21:00 hod. Na stolíku v zadnej časti kostola si môžete zapísať svoj
čas poklony. Adorácia je účinným liekom pre našu dušu. V tichom zastavení pred Bohom si môžeme
oddýchnuť, načerpať nové sily do života a prehodnotiť svoj vzťah voči Bohu, druhým ľuďom a
k sebe samému. Keď veriaci zotrvajú pri Kristovi, svojom Pánovi, okusujú jeho dôvernú blízkosť,
otvárajú pred ním svoje srdce a prosia za seba, za všetkých svojich blízkych, za svoj život a spásu sveta.
 Dnešnou nedeľou sa začal Veľký týždeň. Je to najvýznamnejší týždeň cirkevného roka.
Prostredníctvom skutkov pokánia, adorácie, modlitby, pôstu, pobožnosti krížovej cesty, vzdávania
úcty krížu, poklony pri Božom hrobe, obradu svetla, procesie vzkriesenia, či žehnania veľkonočných
pokrmov a i. pozývam byť aktívne zapojení do toho, čo slávime.
 Vo štvrtok o 9:30 hod. bude v kostole Nanebovzatia Panny Márie v BB sv. omša svätenia olejov
s o. biskupom Mons. Mariánom Chovancom. Večerná „Svätá omša na pamiatku Pánovej večere“,
bude v našom kostole o 18:00 hod. Po sv. omši bude možnosť zostať na adorácii do 20:00 hod.
 V piatok je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa pokrmov. Ráno o 8:30 hod. sa spoločne
pomodlíme posvätné čítanie a ranné chvály. O 14:00 hod. sa na farskom dvore (alebo v chráme)
pomodlíme krížovú cestu a následne o 15:00 hod. začnú obrady Veľkého piatku. Po obradoch
zostane chrám otvorený do 20:00 hod. na poklonu pri Božom hrobe.
 V sobotu je Biela sobota. Ráno o 8:30 hod. pozývam na modlitbu ranných chvál. Od 9:00 do
17:00 hod. bude možnosť prísť na poklonu k Božiemu hrobu. Srdečne pozývam. Na stolíku v zadnej
časti kostola sa môžete zapísať na poklonu. V nezapísaný čas poklony Sviatosť vystavená nebude.
 V sobotu po západe slnka o 20:00 hod. sa začne vigílna sv. omša z Veľkonočnej nedele obradom
požehnania ohňa a zapálenia veľkonočnej sviece. Je to najväčší liturgický sviatok roka, pripomína
totiž Svätú noc v ktorej Pán vstal z mŕtvych. Prosím prineste si sviece.
 Budúcu nedeľu po svätej omši budem žehnať veľkonočné pokrmy. Súčasne bude tradičná
veľkonočná farská ofera. Prajem požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov!
 Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri príprave občerstvenia pre kňazov po spoločnej spovedi a aj
tým, ktorí prispeli na kvetinovú výzdobu počas veľkonočných sviatkov. Od dnešnej nedele namiesto
zbierok na kúrenie kostola, budete môcť prispieť na rekonštrukciu prestrešenia schodov. Po dohode
s ekonomickou radou, chceme s týmito prácami začať v sobotu 27.4. a sobotu 4.5. a tak súčasne
pozývame ochotných mužov na brigádu. Rekonštrukciu by sme z väčšej časti chceli vykonať
svojpomocne, pričom radi by sme ju ukončili pred slávnosťou Sedembolestnej P. Márie v septembri.
Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 150 ks.
RKFÚ Sedembolestnej PM, Priechod 324, tel: 048/4189131 mail: priechod@fara.sk

