PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

34. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK 22. 11. 2021
SV. CECÍLIE, PN A MČ (SP)

UTOROK 23. 11. 2021
SV. KLIMENTA I. PP. MČ (ĽS)
STREDA 24. 11. 2021
SV. ONDREJA LAKA (SP)
ŠTVRTOK 25. 11. 2021
KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ (ĽS)
PIATOK
26. 11. 2021
SOBOTA 27. 11. 2021
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
1.

ADVENTNÁ NEDEĽA
28. 11. 2021

7:30 (P) OP

Za dar obrátenia

18:00 (P) OP

† rodičia a sestra (99)

18:00 (P) OP

† starí rodičia (99)

17:00 (B) OTP

Za rodičov (45)

18:00 (P) OP

Poďakovanie za dar života a za Božie
požehnanie (303)

18:00 (P) OP

Za šírenie úcty k Duchu Svätému

7:30 (P) OP Za dar odpustenia
9:00 (B) OP † Vincent a Antónia (22)
10:30 (P) OP Za farnosť

Vysvetlivky: (P) = Priechod; (B) = Baláže; OP – Očkovaní alebo po prekonaní; OTP + testovaní
Upr. Priechod: Homolová Jarmila, Kmeťová Anna, Oravcová Elena, Vojdová Mária
Baláže: Rusková Anastázia, Handlovská Slávka
 V zbierke na seminár sa minulú nedeľu vyzbieralo 240 € v Priechode a 16 € na
Balážoch. Za milodary PBZ. Budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu.
 Dnes je nedeľa Krista Kráľa. Kto sa zúčastní na recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ
ľudského pokolenia , môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 Dnes od 15:00 do 16:00 a taktiež v utorok a štvrtok od 20:00 do 21:00 bude
adorácia. Po skončení adorácie je možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu, zvlášť
ak ste sa z dôvodu nesplnenia podmienky očkovania, alebo prekročenia limitu
maximálneho počtu veriacich nemohli zúčastniť na riadnej sv. omši.
 Dnes po svätej omši v Priechode bude stretnutie birmovancov prezenčne, v utorok
o 18:50 hod. cez internet. Stretnutia prvoprijímajúcich detí začnú od decembra.
 Vzhľadom na tohtoročnú výnimku udelenú Sv. Otcom, je možné za obvyklých
podmienok získať odpustky pre duše v očistci ešte aj počas nasledujúceho týždňa.
 Budúcu nedeľu sa začína adventné obdobie. V rámci nedeľnej sv. omše Vám
požehnám Vaše adventné vence, alebo aspoň sviece do venca. Nech nám Pán
pomôže dobre prežiť čas adventu. Vzhľadom na epidémiu Covid-19 Vás chcem
upozorniť, že hromadné spovedanie asi ani pred tohtoročnými Vianočnými
sviatkami nie je isté a z toho dôvodu Vás prosím, aby ste využili celý čas adventu
na prijatie predvianočnej sviatosti zmierenia a to individuálne.
 Okres Banská Bystrica je aj budúci týždeň v čiernej farbe Covid automatu. V režime

ZÁKLAD (t.j. bez zisťovania stavu očkovania alebo testovania) je podľa nových pravidiel
možná len individuálna pastoračná starostlivosť. Kostol pre túto skupinu veriacich bude
otvorený UT, ST, PIA, SO od 16:00 do 17:30 a NE od 15:00 do 16:00 hod. V tomto čase
môžete prísť na svätú spoveď a sväté prijímanie – tj. mimo svätej omše. Na svätej omši
v režime OTP je limit 6 veriacich (bude vo ŠT na Balážoch) a v režime „ZAOČKOVANÍ
ALEBO PO PREKONANÍ OCHRENIA COVID 19“ - je limit 50 veriacich. Označenie
platného režimu je naznačené v tabuľke s rozpisom sv. omší a pred dverami. Pri vstupe do
chrámu prosím ťuknite na počítadlo umiestnené na vnútorných dverách, čím sa Vám zobrazí
aktuálny počet v chráme. Prosím o porozumenie, že aj naďalej je potrebné zhotovovať
zoznam účastníkov na všetkých bohoslužbách. Veľmi pekne prosím o prijatie týchto opatrení
a ochranu Vášho zdravia. Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.

Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní KBS pripravili vyhlásenie na
podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho.
Katolícka viera vždy spájala dôležitosť starostlivosti o telo i dušu, alebo spájala
modlitbu i prácu ... teda spája telesný a duchovný princíp vo všeobecnosti. Nestavia
ich do protikladu. Vyhlásenie biskupov prinášame v plnom znení:
"Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské
spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených
a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov,
z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.
Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre
záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých.
Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.
Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen
o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.
Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.
Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania
a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym
a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery.
A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.
Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu
s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme
na pomoc v utrpení. Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska."
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211116008
Video: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211116022

TK KBS uverejnila aj informácie, ktoré sa vzťahujú na nový Covid automat, platný od, 22. 11. 2021.
Otázka: Kto sa môže zúčastniť na svätých omšiach v režime "OP"?
Odpoveď: Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od kompletného zaočkovania. Osoby po
potvrdenom prekonaní ochorenia COVID-19 (musia mať doklad RT-PCR2 o prekonaní), sa môžu
zúčastňovať do 180 dní od prekonania. Zároveň, osoby po prekonaní COVID-19 sa môžu zúčastňovať
až po dobu 1 roka od jeho prekonania, ak majú aspoň jednu dávku vakcíny (a vakcína musela byť
podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3). Deti mladšie ako 2 roky sa môžu zúčastniť
bez podmienok. Deti vo veku 2-12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48h Ag, 72h PCR/LAMP).
Otázka: Má kňaz povinnosť uviesť na dverách kostola režim, ktorom sa bohoslužba slávi a
má poverená služba žiadať, aby účastníci predložili platný COVID-Pass?
Odpoveď: Áno. Ak budú v kostole v režime OP osoby, ktoré režimu OP nezodpovedajú, môžu tieto
osoby pri kontrole štátnymi úradmi dostať pokutu. A pokuta v takom prípade hrozí aj farnosti.
Otázka: Pre toho, kto sa nemôže zúčastniť na bohoslužbe v nedeľu a v prikázaný sviatok
kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z covid automatu, platí dišpenz od účasti?
Odpoveď: Áno.
Otázka: Môžu na svätú spoveď prísť aj nezaočkované osoby?
Odpoveď: Samozrejme, ale v rámci tzv. individuálnej pastorácie. Nie je možné, aby sa pred
spovedelnicami vytváral rad: kto nie je zaočkovaný, musí si svätú spoveď dohodnúť s kňazom
individuálne.
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211119036

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

