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9:00 (B)

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (22)

10:30 (P)

† Margita, Štefan a Vladimír

VEĽKONOČNÝ UTOROK
23. 4. 2019
VEĽKONOČNÁ STREDA
24. 4. 2019

18:00 (P)

† Pavol (263)

18:00 (P)

† rodičia Pavel, Božena, syn Miroslav (39)

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
25. 4. 2019

18:00 (P)

Za zdravie, pomoc Božiu a dary Ducha
Svätého pre vnukov a pravnúčatá (104)

VEĽKONOČNÝ PIATOK
26. 4. 2019
VEĽKONOČNÁ SOBOTA
27. 4. 2019

18:00 (P)

† rodičia Emília a Pavol a bratia (264)

8:00 (P)

† Marta Bobáková – 1. výr.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA B. MILOSRDENSTVA
28. 4. 2019

9:00 (B)

† Ondrej a Mária (38)

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
22. 4. 2019









10:30 (P)

Za farnosť

Upr. Priechod: Andrea Kmeťová Baláže: Latináková Dana, Vyšná Alžbeta
Ďakujem všetkým ktorí sa uplynulý týždeň zúčastnili poklony pred Najsvätejšou
Sviatosťou Oltárnou v rámci stálej adoračnej reťaze v diecéze a aj počas sviatkov na
Balážoch i v Priechode. Ďakujem taktiež všetkým, ktorí ste sa pričinili o prípravu
a dôstojný priebeh slávenia Veľkonočného trojdnia v našom chráme: výzdobou,
upratovaním chrámu, prípravou obradov, spevom, čítaním Božieho slova, miništrovaním,
prípravou Božieho hrobu, modlitbou ranných chvál, adoráciou pri Božom hrobe a osobným
pokáním počas týchto dní - veľmi pekne ďakujem! Nech Vám Pán dá zo svojho Ducha!
Teraz po svätej omši budem žehnať veľkonočné pokrmy. Dnes je taktiež tradičná
veľkonočná farská ofera. Za vaše milodary vopred ďakujem. O 14:30 pozývam na nedeľnú
pobožnosť: ruženec, korunku k Božiemu milosrdenstvu a litánie.
Zajtra je veľkonočný pondelok, sv. omše budú v našej farnosti tak ako v nedeľu. Všetky dni
nasledujúceho týždňa sú oktávou dnešného sviatku. Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas
celého veľkonočného obdobia modlíme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná.
Budúcu nedeľu je Nedeľa Božieho milosrdenstva. od zajtra v rámci prípravy na Nedeľu
Božieho milosrdenstva budeme modliť hneď po sv. omši korunku k Božiemu
milosrdenstvu. Rádio Lumen pozýva na 15. ročník púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho
Milosrdenstva v Krakove. Púť sa uskutoční v sobotu 4. mája 2018. Program je na nástenke.
Po dohode s ekonomickou radou, chceme pozvať ochotných mužov na brigádu a to
v sobotu 27.4. a sobotu 4.5. Chceme začať s rekonštrukciou prestrešenia schodiska nad
schodmi kostola, pričom práce by sme z väčšej časti chceli vykonať svojpomocne, najlepšie
do termínu slávnosti Sedembolestnej P. Márie v septembri. Vopred ďakujem za pomoc.

 S radosťou Vám oznamujem, že v pondelok 15.4. sme dostali kladné vyrozumenie našej žiadosti
o relikviu blahoslavenej Anky Kolesárovej pre náš chrám. Aj keď prebratie relikvie z Vysokej nad
Úhom, prípadnú duchovnú obnovu v našej farnosti v súvislosti s jej inštaláciou a rovnako aj
namaľovanie jej obrazu a mnoho ďalších súvislosti síce ešte nemáme dohodnuté, avšak už prísľub
jej relikvie nás môže napĺňať radosťou. Bl. Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty je postavou, ktorá
dnešnému svetu prináša veľké posolstvo o hodnote ľudskej osoby, zvlášť dôstojnosti ženy.
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

