PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

19. nedeľa v období Cez rok 2019
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PONDELOK 12. 8. 2019
SV. JANY FRANTIŠKY DE
CHANTAL, REHOĽNÍČKY (ĽS)
UTOROK
13. 8. 2019
STREDA 14. 8. 2019
SV. MAXIMILIÁNA M. KOLBEHO
ŠTVRTOK 15.8. 2019
NANEBOVZATIE P. MÁRIE
PIATOK 16. 8. 2019
SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO (ĽS)
SOBOTA 17. 8. 2019
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
20. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
18. 8. 2019

18:00 (P)

† Mária Slobodníková – 1. výr.

18:00 (P)

† Zdenka Peťková – 30 deň

14:00 (B)

† Ľudmila Tišliarová (pohrebná)

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

† Augustín, Alžbeta a syn (94)
Za farnosť

18:00 (P)

Za Božie požehnanie pre rodinu Čížovú

8:00 (P)
9:00 (B)
10:30 (P)

† rodičia a sr. Anna (99)
† Jozefína, Cyril a Stanislav (80)
Za farnosť

Upratovanie Priechod: Homolová Božena, Homolová Mária, Homolová Anna
Baláže: Miklošová Oľga, Miklošová Zuzana
 Dnes O 14:30 bude v Priechode ružencová pobožnosť a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
Sviatosť oltárna zostane vystavená do 15:30 hod.
 V pondelok bude sv. omša večer. V utorok bude po sv. omši bude modlitba ruženca
rozjímavým spôsobom a potom tichá adorácia predĺžená až do 20:00 hod.
 V stredu bude pohrebná sv. omša na Balážoch.
 Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omša bude vo filiálnom
chráme sv. Jozefa o 17:00 hod, vo farskom chráme v Priechode o 18:00 hod
 Ohlášky: (3x) Dňa 7. 9. 2019 si vyslúžia sviatosť manželstva Dušan Hríbik a Monika
Strečková. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na
našom farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do Vašich modlitieb, aby ich
sviatostné manželstvá boli požehnaním pre nich i pre celé spoločenstvo veriacich. Ďakujem.
 Ďakujem za prípravu večere, pohostenia pre pútnikov a ich obsluhu tak v piatok v Priechode ako
aj v sobotu na Balážoch. Pútnici spomínajú na nás s vďačnosťou. Ďakujem aj za účasť na púti
zástupcom z našej farnosti počas celej púte už z Krupiny, ako aj na poslednej etape z Priechodu.
Ďakujem aj chlapom na Balážoch za iniciatívu pri úprave fasády chrámu a jeho okolia.
 Uplynulý týždeň náš chrám navštívila aj pani Sabová (interiérová dizajnérka so špecializáciou na
chrámy) a pripravila pre nás zoznam podnetov, ktoré súvisia s revitalizáciou nášho chrámu k 50.
výročiu jeho požehnania. Niektoré práce najmä pri výmenách svetelných zdrojov sú vykonávané
priebežne (napr. zatiaľ 36 ks svetiel - inštalácia prebehla svojpomocne). Ďalšie podnety budú
prerokované s farskou radou a budú vyžadovať viac pozornosti a síl. Budúci týždeň je
prisľúbené začatie finálnej fázy a ukončenie prác na prestrešení schodiska pred kostolom. Vstup
do kostola počas týždňa bude pravdepodobne cez bočné dvere – za porozumenie ďakujem.
 Na rekonštrukciu strechy na Balážoch máme aktuálne vyzbieraných 12.500 €. Prvá cenová
ponuka na rekonštrukciu ešte minulý rok bola vo výške 17.500 €. Tento týždeň prišla iná cenová
ponuka od ďalšej firmy vo výške 33.000 €, pričom v oboch prípadoch by sa v prípade použitia
hliníkovej krytiny cena zdvihla ešte o cca 5.000 €. Dohoda o realizácii týchto prác ešte nie je
uzatvorená so žiadnou firmou a to ani predbežne. Naopak, z VÚC máme prísľub dotácie vo
výške 1.500 € viazaných na rekonštrukciu schodiska pred kostolom na Balážoch. Dohoda na
tieto práce je už uzatvorená a realizácia prác sa očakáva v najbližších týždňoch. Všetkým ktorým
leží na srdci údržba, prípadne aj zveľadenie všetkých troch chrámov v našej farnosti a aj
základná prevádzka farskej budovy úprimne ďakujem.
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

