PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

27. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
F
Faarrn
noossťť S
Seed
deem
mbboolleessttn
neejj P
Paan
nn
nyy M
Máárriiee vv P
Prriieecch
hood
dee

PONDELOK 4. 10. 2021
SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO (SP)
UTOROK 5. 10. 2021
SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ (ĽS)
STREDA 6. 10. 2021
SV. BRUNA, KŇAZA (ĽS)
ŠTVRTOK 7. 10. 2021
RUŽENCOVEJ P. MÁRIE (SP)
PIATOK
8. 10. 2021
SOBOTA 9. 10. 2021
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)

28. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
10. 10. 2021








7:30 (P)

† rodičia, svokrovci a starí rodičia (259)

18:00 (P)

Svokrovci, synovia a nevesty

18:00 (P)

† Miroslav Lamper -1. výr.

17:00 (B)

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (22)

18:00 (P)

Za pomoc Božiu pre rodinu

18:00 (P)

† Lýdia Lamperová (30. deň)

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

† Jaroslav, rodičia, bratia a sestry (47)
Za farnosť

Upr. Priechod: Homolová Božena, Homolová Anna
Baláže: Chabanová Alena, Komorová Ľubica
V zbierke na pomoc pre núdznych na Kube sa uplynulý týždeň vyzbieralo na
Balážoch 30 € a v Priechode 251 €. Zbierka bola odoslaná na patričný účet. PBZ
Teraz po svätej omši bude tu v chráme stretnutie birmovancov.
V pondelok o 17:30 sú všetci talentovaní pozvaní na skúšku zboru.
V utorok od 20:00 do 21:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k osobnej poklone.
Prvý štvrtok mesiaca je dňom modlitieb za duchovné povolania.
Na stolíku pred spovednicou sú k dispozícii stolový kalendár Rodiny Nepoškvrnenej
2021 (2,50 €), publikácia Čarovné Horehronie (dotlač 17€), biblie, obrazy a časopisy.
Krátka prezentácia z konsekrácie kostola: https://youtu.be/Y97NRBndOIg (nové)
Aj v nasledujúcom týždni zostáva okres BB v oranžovej farbe Covid automatu.
Z toho dôvodu všetky sv. omše v našej farnosti budú aj naďalej v ZÁKLADNOM
REŽIME (tj. max. 100 sediacich + 50 stojacich) bez zisťovania stavu zaočkovanosti
resp. testovania avšak s povinnosťou zapisovať účasť na bohoslužbe. Zoznam
účastníkov by mal obsahovať meno a telefónny kontakt. Ako farnosť sme povinní
archivovať zoznamy počas 14 dní a poskytnúť ho hygienikom za účelom doručenia
prípadnej výzvy na pretestovanie napr. v prípade, ak by sa preukázal prenos vírusového
ochorenia v rámci spoločenstva v kostole. Ďakujem za porozumenie a spoluprácu, ako
aj za zodpovedný prístup k ochrane Vášho zdravia i Vášho okolia
Sv. Terézia z Lisieux povedala: "Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby
sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí." Svätica, ktorá prežila celý život v
kláštore, dokázala svojou modlitbou a obetami priviesť k Bohu tisícky duší. Každý
sa môže stať misionárom - aj to je aj posolstvo misijného mesiaca október, ktorý
cirkev spoločne prežíva na celom svete. Jeho vyvrcholením bude slávenie Misijnej
nedele - 24. 10. 202, avšak zapojiť sa môžete aj do projektov ako: Októbrová
pobožnosť DOMA – Panna Mária, Matka Eucharistie, alebo Adopcia Bohoslovcov
atď. Viac informácií o misiách nájdete na stránkach https://misijnediela.sk

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

