PROGRAM
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13. nedeľa v období Cez rok 2019
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PONDELOK
1. 7. 2019
UTOROK 2. 7. 2019
NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE (SV)
STREDA 3. 7. 2019
SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA (SV)
ŠTVRTOK
4.7. 2019
PIATOK 5. 7. 2019
SV. CYRILA A METODA,

7:30 (P)

Za trpezlivosť v chorobe (38)

17:00 (P)

† starí rodičia, Ján, Júlia a syn Pavol (271)

18:00 (P)

† z rodiny Strečkovej (51)

17:00 (B)

Za deti a vnukov (45)

18:00 (P)

† rodičia, syn a nevesta (49)

SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

SOBOTA 6. 7. 2019
SV. MÁRIE GORETTI, PN A MČ.

8:00 (P)

14. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
8. 7. 2019

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

Za zdravie a zmierenie v rodine
Za farnosť
Za dobrodincov

Upr. Priechod: Strečková Jana, Filipková Ľubica; Baláže: Zátrochová Ivana, Kenická Edita
 Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca minulý týždeň bola vo výške 20 € na Balážoch a 120€
v Priechode. Pán Boh zaplať za Vaše milodary! Dnes O 14:30 bude v Priechode ružencová
pobožnosť a korunka k B. milosrdenstvu. Sviatosť oltárna zostane vystavená do 16:00 hod.
 V utorok a stredu ráno už od 8:00 hod. budem chodiť spovedať chorých po domoch
v Priechode ako pred prvým piatkom (v piatok je totiž slávnosť Sv. Cyrila a Metoda).
 Vo štvrtok poobede budem spovedať chorých po domoch na Balážoch, od 16:15 hod. tam
bude možnosť prijať sv. zmierenia a vykonať si osobnú poklonu Sviatosti Oltárnej ako
pred prvým piatkom. Následne sv. omša bude z vigílie slávnosti sv. Cyrila a Metoda.
 V piatok je slávnosť našich slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. V susednej
farnosti Selce sa koná Cyrilometodská diecézna púť. Z našej farnosti povzbudzujem
k účasti na pešej púti do Seliec. Odchod od nášho chrámu o 9:00 hod. Tu v našom chráme
bude v tento slávnostný deň od 17:00 hod. vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna k osobnej
poklone a od 16:30 hod. budem k dispozícii na prijatie sviatosti zmierenia. Po sv. omši bude
nasledovať pravidelné prvopiatkové stretnutie členov ružencového bratstva.
 Na stretnutí s členmi pastoračnej rady sme uplynulú stredu hovorili o blížiacej sa Duchovnej
obnove s Titusom Zemanom v našej farnosti, taktiež o plánovanej púti našej do Vysokej nad
Úhom, kde by sme si mali na jeseň vyzdvihnúť relikvie bl. Anky Kolesárovej. Hľadáme cestu
ako zapojiť našu farnosť do projektu „adorácia rodín za rodiny“ (www.adoraciarodin.sk), a ako
ponúknuť kurz manželské večery. Budúci rok by sme radi navštívili pútnické miesto Butkov.
 Na druhej strane infolistu nájdete program duchovnej obnovy s blahoslaveným Títusom
Zemanom. Láskavo prosím o pozvanie prednášateľa dona Jozefa Luscoňa v piatok
na večeru a sobotu a nedeľu na obed do Vašich domov tak, ako to zvykne bývať počas
misií, alebo duchovných obnov a tak ponúknuť aj spoločnosť aj pri stole. Ak cítite v sebe túžbu
zapojiť sa touto formou do duchovnej obnovy, prosím Vás o zapísanie na hárok v zadnej časti
kostola. Rovnako Vás prosím aby ste nám pomohli pozvať na samotnú duchovnú obnovu
do chrámu čo najširší okruh Vašich príbuzných... letáčik na rozdávanie spolu s programom
si môžete zobrať v zadnej časti kostola. Naša obnova bude ohlásená aj v rámci oznamov v
susedných farnostiach, avšak osobné pozvanie je vždy cennejšie.
 Aj tento týždeň vykonané ďalšie práce na obnove nášho chrámu. Osadené boli nové lustre
pod krížovou cestou, inštalované obrazy svätých a pred farou osadená nová socha Panny
Márie. Ďakujem všetkým dobrodincom nášho chrámu, ktorí pomáhajú udržať jeho
základný chod, nutné opravy, údržbu a revízie nášho chrámu, alebo dokonca pomôžu aj pri
jeho zveľadení a skrášlení. Ďakujem taktiež všetkým tým, ktorí učia tomuto základnému
vzťahu zodpovednosti za spoločné dedičstvo aj mladšie generácie! Za všetkých našich
dobrodincov slúžim pravidelne sv. omšu - každú prvú nedeľu v mesiaci.

Farnosť Priechod pozýva na
duchovnú obnovu
s blahoslaveným Titusom Zemanom
ktorá sa uskutoční
piatok 19. 7. 2019 až nedeľu 21. 7. 2019

v kostole
Sedembolestnej Panny Márie v Priechode.
Duchovnú obnovu vedie:
Jozef Luscoň, SDB

Program:
Piatok: 17:00 – 18:00 hod.: poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou
s modlitbami a úvahami bl. Titusa Zemana o povolaní k svätosti.
18:00 hod.: sv. omša a následne príhovor a prezentácia s názvom:
„Svedectvo viery v živote bl. dona Titusa Zemana“.
Sobota: 8:00 hod. sv. omša a následne príhovor s názvom: „Úcta bl. dona Titusa
Zemana k Panne Márii Pomocnici Kresťanov“.
17:00 príhovor s názvom: „Don Titus a povolania“ + video dokument.
18:00 Stretnutie s miništrantmi a s mládežou: zábavno-súťažných aktivít na
štýl Guinessovej knihy rekordov: „Hej ty, prekonáš hranicu?“
Súbežne - opekačka na farskom dvore pre dospelých aj deti.
Nedeľa: 10:30 sv. omša s odovzdaním relikvií bl. dona Titusa Zemana. Hneď po
svätej omši prezentácia s názvom : „Duchovný odkaz bl. dona Titusa. Čo
robiť s mládežou, jej výchovou a ako odkryť tajomstvo povolania?“
Duchovná obnova v tomto roku sa koná pri príležitosti 50. výročia výstavby
chrámu Sedembolestnej Panny Márie v Priechode (1968 – 1971) a pred
výročím jeho kolaudácie a požehnania.
Prijmite pozvanie k účasti na obnove a tak aj k spolupráci na veľkých
dielach: stavať chrám, v ktorom bude prebývať Duch Svätý v našich životoch.
Viac informácií o blahoslavenom Titusovi Zemanovi: https://tituszeman.sk

