PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

2. Nedeľa v Cezročnom období
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PONDELOK 17. 1. 2022
SV. ANTONA, OPÁTA (SP)

7:30 (P) OP

† Angela, Pavol a syn (51)

UTOROK
18. 1. 2022
STREDA
19.1.2022
ŠTVRTOK 20.1.2022
SV. ŠEBASTIÁNA, MČ (ĽS)
PIATOK 21. 1. 2022
SV. AGNESY, PN A MČ (SP)

17:00 (P) OP

† rodičia Jozef a Júlia (38)

17:00 (P) OP

Poďakovanie za dar života (40)

17:00 (B) OP

† Ján, emília, Helena (58)

17:00 (P) OP

† Zlatica (2. výr.) a Pavel (1. Výr.)

SOBOTA 22. 1. 2022
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)

17:00 (P) OP

† rodičia, sestra, brat (40)

TRETIA NEDEĽA V CEZ ROK
23. 1. 2022

7:30 (P) OP
9:00 (B) OP
10:30 (P) OP

† starí rodičia Rakytovci, synovia, dcéra (38)
† Ivan a rodičia (52)
Za farnosť

Upr: Priechod: Strečková Anna, Lamperová Renáta, Martančíková Anna, Strečková Eva
Baláže:

Hrdinová Božena, Hrdinová Martina

 Bohoslužby sú aj naďalej iba v režime OP. Limit počtu zhromaždených osôb je navýšený
na 100 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 pre potreby prípadného epidemiologického vyšetrovania. Všetci bez
rozdielu (v režime ZÁKLAD) môžu využiť individuálnu modlitbu v kostole a prijímanie
sviatosti aj mimo svätej omše. Prijatie sviatosti zmierenia, alebo na podanie svätého
prijímania mimo sv. omše, adorácia počas nasl. týždňa:







Priechod: NEDEĽA: 15:00 až 16:00;
UTO, STR, PIA, SOB: 16:15 až 17:00
Baláže: NEDEĽA: 9:45
Krsty a sobáše, pohrebné obrady sa vysluhujú podľa platných opatrení.
Dnes od 16:00 do 20:00 budem požehnávať príbytky tých, kto sa zapíšete do
zoznamu na papier v zadnej časti kostola pred spovednicou.
Stretnutia birmovancov bude v nedeľu prezenčne, v utorok 18:50 ON-LINE.
Biskupského úradu sme dostali oznam, že sviatosť birmovania príde vyslúžiť našim
birmovancom o. biskup Mons. Marián Chovanec v nedeľu 8.5.2022 o 10:30 hod.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu po sv. omši o 17:30.
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v piatok 21.1. o 19:00 v kostole

 Od 18. do 25. januára je tradičný termín Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tieto dni
pôvodne navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami
sv. Petra (Katedra sv. Petra) a sv. Pavla (Obrátenie sv. Pavla) – podľa vtedajšieho liturgického
kalendára – čo im dodalo symbolický význam Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov
(PRPJK) a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví ako tému modlitieb zvolili citát:
„Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2). Kto by mal
záujem, materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov z Pápežskej rady kresťanov sú už
k dispozícii, tu: https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2022.pdf V týchto ťažkých časoch,
viac ako kedykoľvek predtým, potrebujeme svetlo, ktoré svieti v tme. Prosíme, zapojme sa
podľa svojich možností do hľadania Svetla svojimi modlitbami za jednotu medzi kresťanmi.
 Opätovne pozývame aby ste sa zapojili do synodálneho procesu v našej diecéze. Všetky
potrebné informácie sa nachádzajú na stránkach diecézy www.bbdieceza.sk Tlačený materiál
sa nachádza aj na stolíku pred spovednicou.
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

