PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

Najsvätejšia Trojica 2019
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PONDELOK
17. 6. 2019
UTOROK
18. 6. 2019
STREDA 19. 6. 2019
SV. ROMUALDA, OPÁTA (ĽS)
ŠTVRTOK 20.6. 2019
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO
TELA A KRVI (SLÁVNOSŤ)
PIATOK 21. 6. 2019
SV. ALOJZA GONZÁGU (SP)
SOBOTA 22. 6. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
12. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
23. 6. 2019
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18:00 (P)

† Ondrej a Anna (180)

17:00 (B)
18:15 (P)

Na úmysel (8)
Za farnosť

7:30 (P)

† svokrovci, synovia a Anna (38)

8:00 (P)

† Ján, Jolanka a Dušan (271)

9:00 (B)

† rodičia Vilma a Anna (8)

10:30 (P)

Za farnosť

Upr. Priechod: Strečková Monika, Chabanová Soňa; Baláže: Pohorelcová Emília, Rusková Milena
Na nástenke je nový rozpis upratovania. Úprimne ďakujem za obetavú pomoc všetkým, ktorí sa
podieľajú na pravidelnom upratovaní nášho chrámu a budem vďačný, ak na nájdu aj nové posily.
 Dnes Poobede o 14:30 bude v Priechode ružencová pobožnosť a korunka k B. milosrdenstvu.
 V pondelok a utorok sv. omša v našom chráme nebude z dôvodu školenia.
 Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovho. O 16:30 hod.
v Priechode vyložím Najsvätejšiu sviatosť oltárnu na tichú adoráciu a sv. omša začne
o 18:15 hod. (o 17:00 hod. bude sv. omša s procesiou na Balážoch) a po nej bude
nasledovať v prípade priaznivého počasia procesia s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.
Prosím dievčatá, aby si pripravili lupienky z kvetov na sypanie počas procesie. Veriaci, ktorí
sa v tento deň zúčastnia na recitovaní hymnu Ctime túto Sviatosť slávnu, môžu za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky. Tento rok by procesia mala ísť smerom na Doliny. Prosím
veriacich, ktorí sú ochotní podieľať sa na príprave oltárikov, aby na chvíľu zostali v chráme.
 V piatok bude sv. omša ráno o 7:30 hod. Ďakujem za porozumenie.
 V sobotu bude vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici o 10.00 hod.
kňazská vysviacka. Srdečne pozývame všetkých veriacich. Tých, ktorým nie je možné prísť na
tieto slávnosti osobne, prosíme o modlitby za našich svätencov.
 Budúci týždeň je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca
 Prosím rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa o rok na 1.sv.prijímanie o stretnutie v stredu
26.6. o 18:45 hod. a taktiež členov farskej pastoračnej rady v ten istý deň o 19:15 hod. Ďakujem.
 Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi súvisí s úctou k Božskému Srdcu a v rámci celého roka

s pobožnosťou prvých piatkov. Teším sa z narastajúceho zvyku vykonávať si túto pobožnosť aj v rámci našej
farnosti. V zjavení Božského Srdca svätej Margite-Márii Alacoque ako podmienku, s ktorou Ježiš spojil
uskutočnenie prisľúbení hovorí o deviatich svätých prijímaniach počas deviatich prvých piatkov v mesiaci,
ktoré musia byť neprerušené. Svätá spoveď teda nie je viazaná na samotný deň prvého piatku v mesiaci,
ale viazané je tzv. zmierujúce sväté prijímanie! Pozývam pristúpiť k spovedi už v rámci prvopiatkového
týždňa. Ak sa rozhodnete pristúpiť k spovedi až v samotný prvý piatok, tak potom prosím prísť podľa možnosti
čím skôr, aby sme sa vyhli časovej tiesni v závere spovedania. Úcta k Ježišovmu Srdcu sa spája predovšetkým
s Eucharistiou a adoráciami, preto čas po spovedi prosím využite na zotrvanie v tichej adorácii.
Do štvrtkovej slávnosti Božieho Teba by sme mali mať zrekonštruované aj dvierka na oboch bohostánkoch.
Po ich zrekonštruovaní prosím všetkých, ktorí upratujú chrám, aby dvierka nečistili. V prípade potreby to budú
robiť pani kostolníčky. Taktiež by sme do štvrtkovej slávnosti už mali mať vyzlátené a zarámované obrazy
našich blahoslavených. V samotný deň slávnosti si v prípade záujmu budete môcť zakúpiť obraz Božského
Srdca Ježišovho. Prvoprijímajúce deti tento obraz dostanú po vykonaní 9 prvých piatkov.
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

