PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

29. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK 18. 10. 2021
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU (SV)
UTOROK 19. 10. 2021
SV. PAVLA OD KRÍŽA, KŇAZA (ĽS)

STREDA 20. 10. 2021
ŠTVRTOK 21. 10. 2021
PIATOK 22. 10. 2021
SV. JÁNA PAVLA II. (ĽS)
SOBOTA 23. 10. 2021
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
30. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
24. 10. 2021

7:30 (P) ZÁKL

Za Božie požehnanie pre rodinu

18:00 (P) ZÁKL † Rudolf a Alžbeta (22)
18:00 (P) ZÁKL † Mikuláš Klimo (22)
17:00 (B) ZÁKL † Vojtech a Emília (33)
18:00 (P) ZÁKL † rodičia, brat a manžel (297)
18:00 (P) ZÁKL Za šírenie úcty k Duchu Svätému
7:30 (P) ZÁKL † Emília
9:00 (B) PO † Pavel, Alžbeta a synovia (29)
10:30 (P) PO Za farnosť

Vysvetlivky: (P) = Priechod; (B) = Baláže; ZÁKL.= režim ZÁKLAD; PO = plne očkovaní
Upr. Priechod: Čížová Anna, Chabanová Anna, Chabanová Mária
Baláže: Komorová Mária, Bieliková Jana,
 Dnes po svätej omši v Priechode bude stretnutie birmovancov.
 V pondelok o 17:30 sú aj noví ochotní speváci pozvaní na skúšku zboru.
 Aj tento rok pozývame zapojiť do celosvetovej modlitbovej akcie ktorú inicioval
sv. páter Pio: Milión detí sa modlí ruženec – najlepšie v pondelok 18. októbra.
Ruženec sa môžete modliť doma, v triede, v malých skupinkách, na prechádzke ...
Ďakujem všetkým, ktorí sa do tejto iniciatívy zapoja. Viac informácií na nástenke.
 V piatok o 19:00 hod. bude tu v chráme (v režime ZÁKLAD) stretnutie rodičov detí,
ktoré sa chcú na jar budúci rok prijať prvé sv. prijímanie v našej farnosti. Zvlášť
prosím odovzdať toto pozvanie aj rodičom detí, ktoré chodia na ZŠ v meste.
 Na budúcu nedeľu je celosvetová zbierka na misie. Medzi novinami je časopis Misie.
 Okres Banská Bystrica je naďalej v červenej farbe Covid automatu. V režime
ZÁKLAD (t.j. bez zisťovania stavu očkovania alebo testovania) budú slúžené všetky
sv. omše v týždni a aj v nedeľu o 7:30 hod. (limit 35 veriacich v Priechode a 6 na
Balážoch). V nedeľu sv. omša na Balážoch o 9:00 hod a v Priechode o 10:30 hod.
bude v režime „PLNE ZAOČKOVANÍ“ - a to bez limitu počtu veriacich.
Veľmi pekne prosím o prijatie týchto opatrení. Taktiež prosím o porozumenie, že aj
naďalej je potrebné zhotovovať zoznam účastníkov na všetkých bohoslužbách za
účelom doručenia prípadnej výzvy na pretestovanie zo strany úradu verejného zdrav.
Horlivosť za udržanie vzťahu k Eucharistii a Márii nevylučuje rovnakú horlivosť za
prevenciu a ochranu pred vírusovým ochorením. Duchovný i telesný princíp ochrany
zdravia človeka sa vzájomne nevylučuje, ale práve naopak - dopĺňa a podporuje.
S nastupujúcimi obmedzeniami je rozšírená ponuka adorácií - v kostole
v Priechode budú v utorok a štvrtok od 20:00 do 21:00, v nedeľu od 15:00 do
16:00 hod. Po skončení adorácie je možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu aj mimo
sv. omše – zvlášť ak ste sa z dôvodu nesplnenia podmienky očkovania alebo
prekročenia limitu maximálneho počtu veriacich nemohli zúčastniť na riadnej sv. omši.
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

