PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

Nedeľa svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa
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PONDELOK 27. 12. 2021
SV. JÁNA, AP. A EVANJELISTU
UTOROK 28. 12. 2021
SV. NEVINIATOK, MČ. (SV)
STREDA – 5. DEŇ. V OKTÁVE
NARODENIA PÁNA 29. 12. 2021
ŠTVRTOK – 6. DEŇ V OKTÁVE
NARODENIA PÁNA 30. 12. 2021
PIATOK 31. 12. 2021
SV. SILVESTER, PÁPEŽ

SOBOTA 1. 1. 2022
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
2.1. 2022

17:00 (P) OP

† Brigita (180)

17:00 (P) OP

† Pavol, rodičia, sestra a bratia (304)

17:00 (P) OP

Za šírenie úcty k Duchu Svätému

17:00 (P) OP
15:00 (B) OP
16:30 (P) OP
7:30 (P) OP
9:00 (B) OP
10:30 (P) OP
7:30 (P) OP
9:00 (B) OP
10:30 (P) OP

Za pomoc Božiu pre členov zboru
- Zapísaný úmysel
Poďakovanie Pánovi za dobrodenia
† dp. Karoly Horváth (90 r. života 68 r. kňazstva)
- Zapísaný úmysel
Za farnosť
† dp. Roman Kuchárik (54 r. života, 22 r. kňazstva)
Za farnosť
Za dobrodincov

Upr.: (P): Andrea Kmeťová, Chabanová Monika; Baláže (B): Marta Kulfasová, Oľga Kováčová

 Farská ofera na sviatok Božieho narodenia bola na Balážoch 100 € a v Priechode 520 €.
Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
 Bohoslužby sú aj naďalej iba v režime „očkovaní alebo po prekonaní ochorenia Covid
19“ (OP) s max. počtom 30 osôb. Svoje poradové číslo zistíte kliknutím na displej
v predsieni kostola. Zároveň prosím, aby ste sa zapísali do zoznamu účastníkov na
bohoslužbe, ktorý sa nachádza v predsieni kostola. Takýto zoznam musíme vytvárať a
uchovávať 2 týždne pre potreby prípadného epidemiologického vyšetrovania.
Všetci bez rozdielu (v režime ZÁKLAD) môžu využiť individuálnu modlitbu
v kostole a prijímanie sviatosti aj mimo svätej omše. Farský kostol v Priechode je
otvorený na individuálnu modlitbu denne v čase od 10:00 hod. do 17:00 hod. Prijatie
sviatosti zmierenia, alebo na podanie svätého prijímania počas nasledujúceho týždňa:
Priechod: NEDEĽA a SOB.: 15:00 až 16:00 PO, UT, ST, ŠT: 16:00 až 17:00
Baláže:
NEDEĽA: 9:45; PIATOK: 15:45; SOBOTA 9:45;
 Krsty a sobáše, pohrebné obrady sa vysluhujú podľa platných opatrení.
 Stretnutia birmovancov sú naďalej v nedeľu po omši prezenčne a v utorok 18:50 on-line.
 Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu po sv. omši o 17:30.
 Adorácia - NE: 15:00 – 16:00 hod. a v týždni: PO, UT, ST, ŠT: od 16:15 do 17:00 hod.
 V piatok je Starý rok; čas slávenia sv. omší je posunutý! Po sv. omši bude ďakovná
pobožnosť na konci roka, počas ktorej možno za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky. V noci na Starý rok bude v chráme v Priechode od 23:30 hod. vystavená
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna na poklonu a na Nový rok bude udelené požehnanie.
 V sobotu je sviatok Panny Márie Bohorodičky a zároveň prvý deň nového kalendárneho
roka 2022. Na Balážoch si môžete nahlásiť úmysly na slúženie sv. omší na prvý polrok
a v Priechode na mesiac január. Sv. omše zo slávností a sviatkov o 10:30 hod. budú pre
tých, ktorí nemôžu prísť do kostola prenášané cez osobný profil „Marek Iskra“ na FB.
 V uplynulých dňoch došlo k ukončeniu všetkých prác rekonštrukcie presbytéria kostola
firmou KAPA Stavebná spoločnosť, následne k odsúhlaseniu súpisu všetkých vykonaných
prác a v stredu aj úhrade záverečnej faktúry a to vo výške 15.334,94 €. Vedenie firmy
zároveň poskytlo farnosti zľavu z vykonaných prác vo výške 2.500 €. Za poskytnutú zľavu
ako aj všetku spoluprácu pri počas uplynulého roka v mene celej farnosti ďakujem.
Farský infolist je dostupný v kostole, elektronicky mailom alebo na stiahnutie na str. www.priechod.sk
Čísla účtu farnosti: Kostol Priechod: SK57 0900 0000 0000 5018 2412 Baláže: SK84 0900 0000 0003 0451 6508
RKFÚ Sedembolestnej Panny Márie, 97611 Priechod 324, e-mail: priechod@fara.sk, tel: 048/4189131

