PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

28. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK 11. 10. 2021
SV. JÁNA XXIII (ĽS)

7:30 (P) ZÁKL

† manžel

UTOROK
12. 10. 2021
STREDA
13. 10. 2021
ŠTVRTOK 14. 10. 2021
SV. KALIXTA I. PÁPEŽA (ĽS)
PIATOK 15. 10. 2021
SV. TERÉZIA Z AVILY (SP)
SOBOTA 16. 10. 2021
SV. MARGITY M. ALACOQUE (ĽS)

17:00 (B) ZÁKL † Alexander, Gizela a syn (33)

29. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
17. 10. 2021

7:30 (P) ZÁKL Na úmysel
9:00 (B) PO † Dominik, Gabriela a Vilma (47)
10:30 (P) PO Za farnosť

18:00 (P) ZÁKL † rodičia, syn, nevesta a vnuk
18:00 (P) ZÁKL † Václav a Vladimír (132)

16:00 (P) ZÁKL † rodičia a svokrovci (1)
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Vysvetlivky: (P) = Priechod; (B) = Baláže; ZÁKL.= režim ZÁKLAD; PO = plne očkovaní
Upr. Priechod: Pastuchová Elena, Slobodníková Marcela, Pančíková Jana, Rakytová Oľga
Baláže: Zuzana Tišliarová, Babjáková Zora
 Dnes po svätej omši v Priechode bude stretnutie birmovancov.
 V pondelok o 17:30 sú aj noví ochotní speváci pozvaní na skúšku zboru.
 V piatok bude sv. omša už o 16:00 hod, v sobotu sv. omša nebude. Ďakujem za porozumenie.
 Od pondelku je okres Banská Bystrica žiaľ už v červenej farbe Covid automatu.
V režime ZÁKLAD (t.j. bez zisťovania stavu očkovania alebo testovania) je v červenej
farbe automatu pre kostol v Priechode limit max. 35 a na Balážoch 6 ľudí.
V týždni zostanú všetky sv. omše v režime „ZÁKLAD“ (limit max. 35 veriacich)
V nedeľu bude sv. omša v Priechode (aj) o 7:30 hod. a to v režime „ZÁKLAD“
s limitom 35 veriacich. Sv. omša na Balážoch o 9:00 hod a aj v Priechode o 10:30
hod. už bude v režime „PLNE ZAOČKOVANÍ“ - a to bez limitu počtu veriacich.
Veľmi pekne prosím o prijatie týchto opatrení – iba spoločným úsilím môžeme vytvoriť
podmienky pre prekonanie tohto zložitého obdobia. Taktiež prosím o porozumenie, že
aj naďalej je potrebné zhotovovať zoznam účastníkov na všetkých bohoslužbách za
účelom doručenia prípadnej výzvy na pretestovanie napr. v prípade, ak by vzniklo
podozrenie z prenosu vírusového ochorenia v rámci spoločenstva v kostole.
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.
Aj z toho dôvodu s nastupujúcimi obmedzeniami sa rozširuje ponuka adorácií v kostole v Priechode budú v utorok a piatok 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

