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PONDELOK 25.7.2016
SV. JAKUBA APOŠTOLA (SV)

7:30

UTOROK 26.7.2016
SV. JOACHIMA A ANNY (SP)

18:00

STREDA 27.7.2016
SV. GORAZDA A SPOL. (SP)

7:30 (!)

ŠTVRTOK
28.7.2016

18:00

Za Božie požehnanie pre rodiny (214)

PIATOK 29.7.2016
SV. MARTY (SP)

18:00

Za Božiu pomoc pre celú rodinu (303)

SOBOTA 30.7.2016
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)

8:00

18. NEDEĽA CEZ ROK
31.7.2016

10:30

† Júlia, Štefan a deti (164)
Za Božie požehnanie
Za Božiu pomoc pre mamu v starobe (164)

† Pavel (304)
Za farnosť

• Upratovanie: Murgašová Mária, Vajsová Anna, Slobodníková Oľga, Murgašová Viola
• Dnes poobede o 14:30 h. pozývam na nedeľnú pobožnosť a o 19:00 na modlitby otcov.
• V týždni bude v utorok po sv. omši mariánske večeradlo a vo štvrtok predĺžená
eucharistická adorácia až do 20:00 hod.
• V stredu bude sv. omša ráno o 7:30 hod. Ďakujem za porozumenie.
• Spoločnosť kňazov Mariánov a farnosť Krupina pozývajú na piaty ročník pešej púte
k Panne Márii Starohorskej. Púť začne v utorok 9. augusta o 10:15 v Krupine a plánovanú
trasu a bližšie podmienky si môžete pozrieť na nástenke. Do našej farnosti prídu pútnici
v piatok 12.augusta večer. V sobotu 13. augusta sa budeme môcť k nim pripojiť na
poslednú etapu putovania aj my. Odchod bude od kostola po 8:00 hod., sv. omša na
Balážoch bude o 11:00 hod. Príchod na Staré Hory je plánovaný na 17:45 hod. Záujemcovia
o prespatie na Starých Horách, alebo o celú púť kontaktujte prosím koordinátorov púte na
adrese: putujemepeso@gmail.com
• Pozývame na 4. ročník medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI 2016
do Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Otvárací koncert festivalu sa
uskutoční 3. augusta 2016 o 19:30. Už otvárací koncert bude veľmi zaujímavým a pútavým
vstupom do nového ročníka medzinárodného organového festivalu. Organista Stanislav
Šurin na svoj otvárací koncert pozval Helmuta Hauskellera, ktorý je vyhľadávaným
interpretom starej hudby na hudobných nástrojoch, ktoré si sám vyrába. Helmut sa
predstaví na panovej flaute v sprievode organa, ale aj sólovo. Festival bude pokračovať
každú stredu v katedrále vždy o 19.30 až do 21. septembra 2016. Predstavia sa koncertní
organisti z celého sveta (Slovensko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko a USA).
• Počas tohto týždňa prebiehajú Svetové dni mládeže v Krakove. Zo Slovenska na stretnutie
vycestovalo vyše 4 000 mladých, vrátane zástupcov z našej farnosti. Prosím o modlitby za
nich i všetkých mladých, aby to bolo stretnutie s Kristom a aby to slúžilo pre budovanie
Cirkvi. Zároveň Vás povzbudzujem k sledovaniu mimoriadnych prenosov, ktoré budú počas
tohto týždňa v rámci vysielania TV – LUX.
Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk. Tlačená verzia vyšla s nákladom 130 ks
RKFÚ Sedembolestnej PM, Priechod 324, tel: 048/4189131 mail: priechod@fara.sk
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• Upratovanie: Komorová Mária, Čermáková Eva
• Spoločnosť kňazov Mariánov a farnosť Krupina pozývajú na piaty ročník pešej púte
k Panne Márii Starohorskej. Púť začne v utorok 9. augusta o 10:15 v Krupine a plánovanú
trasu a bližšie podmienky si môžete pozrieť na nástenke. Do našej farnosti prídu pútnici
v piatok 12.augusta večer. V sobotu 13. augusta sa budeme môcť k nim pripojiť na
poslednú etapu putovania aj my. Odchod bude od kostola po 8:00 hod., sv. omša na
Balážoch bude o 11:00 hod. Príchod na Staré Hory je plánovaný na 17:45 hod.
Záujemcovia o prespatie na Starých Horách, alebo o celú púť kontaktujte prosím
koordinátorov púte na adrese: putujemepeso@gmail.com
• Pozývame na 4. ročník medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI 2016
do Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Otvárací koncert festivalu sa
uskutoční 3. augusta 2016 o 19:30. Už otvárací koncert bude veľmi zaujímavým a pútavým
vstupom do nového ročníka medzinárodného organového festivalu. Organista Stanislav
Šurin na svoj otvárací koncert pozval Helmuta Hauskellera, ktorý je vyhľadávaným
interpretom starej hudby na hudobných nástrojoch, ktoré si sám vyrába. Helmut sa
predstaví na panovej flaute v sprievode organa, ale aj sólovo. Festival bude pokračovať
každú stredu v katedrále vždy o 19.30 až do 21. septembra 2016. Predstavia sa koncertní
organisti z celého sveta (Slovensko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko a USA).
• Počas tohto týždňa prebiehajú Svetové dni mládeže v Krakove. Zo Slovenska na stretnutie
vycestovalo vyše 4 000 mladých, vrátane zástupcov z našej farnosti. Prosím o modlitby za
nich i všetkých mladých, aby to bolo stretnutie s Kristom a aby to slúžilo pre budovanie
Cirkvi. Zároveň Vás povzbudzujem k sledovaniu mimoriadnych prenosov, ktoré budú počas
tohto týždňa v rámci vysielania TV – LUX.

Farské oznamy nájdete aj na www.priechod.sk
RKFÚ Sedembolestnej Panny Márie, 97611 Priechod 324
tel: 048/4189131 mail: priechod@fara.sk

