PROGRAM
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5. Pôstna nedeľa 2019
F
Faarrn
noossťť S
Seed
deem
mbboolleessttn
neejj P
Paan
nn
nyy M
Máárriiee vv P
Prriieecch
hood
dee
PONDELOK
8. 4. 2019
UTOROK
9. 4. 2019
STREDA
10. 4. 2019
ŠTVRTOK
11. 4. 2019
PIATOK
12. 4. 2019
SOBOTA
13. 4. 2019
6. PÔSTNA KVETNÁ NEDEĽA
14. 4. 2019
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7:30 (P)

Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu
Panny Márie pre rodinu (76)

18:00 (P)

† Emma Bukovčanová – 1. výr.

18:00 (P)

† rodičia Mariana a Vladislav (111)

18:00 (P)

† Erika, miriam, Etela (132)

18:00 (P)

Za pomoc Božiu a ochranu Panny Márie
pre rodinu Strečkovú (40)

8:00 (P)

† Slavko Murgaš

9:00 (B)

† Július a Pavla (35)

10:30 (P)

Za farnosť

Upr. Priechod: Lamperová Anna, Mlynarčíková Libuša, Ivaničová Marta
Baláže: Marta Kulfasová, Oľga Kováčová
Dnes o 14:30 hod. pozývam na pobožnosť krížovej cesty do nášho chrámu.
V utorok po sv. omši bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone a spoločnej modlitbe do 19:15.
V utorok 9.4. o 19:30 prosím na fare o operatívne stretnutie členov farskej pastoračnej rady
a vo štvrtok 11.4. o 19:00 farskej ekonomickej rady. Svoje konštruktívne návrhy na
zachovanie chodu farnosti prípadne na jej rozvoj môžete adresovať členom rady. Všetkým a
ďakujem za ochotu prispieť k spoločnému dobru farnosti – kostola, fary i duchovného života.
V piatok o 17:15 hod. pozývam na modlitbu krížovej cesty. V rámci modlitby možno za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V piatok budem spovedať od 16:45 do 17:15.
Po sv. omši pozývam s rodičov prvoprijímajúch detí na stretnutie na faru.
Spoločná sv. spoveď v našej farnosti pred Veľkonočnými sviatkami bude v kostole sv.
Jozefa na Balážoch vo štvrtok 11.4. od 16:00 do 17:00 hod a v kostole Sedembolestnej
Panny Márie v Priechode v sobotu 13.4. od 16:00 hod do 18:00 hod.. Rozpis spovedania
v ostatných kostoloch dekanátu Slovenská Ľupča nájdete na nástenke. Prosím o modlitby za
dobrú a úplnú svätú spoveď pre všetkých.
Budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa – spomienka na Pánov vstup do Jeruzalema, ktorá sa
odpradávna spájala so slávnostnou procesiou. Prosím Vás, aby ste si doniesli ratolesti a
zhromaždili sa pred kostolom. Do chrámu budeme vstupovať až po požehnaní ratolestí.
Budúci týždeň je diecézna zbierka na Centrum mládeže Maják na Španej Doline.

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

