PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

3. Adventná nedeľa 2021
F
Faarrn
noossťť S
Seed
deem
mbboolleessttn
neejj P
Paan
nn
nyy M
Máárriiee vv P
Prriieecch
hood
dee
PONDELOK 13. 12. 2021
SV. LUCIE, PN A MČ. (SP)

UTOROK 14. 12. 2021
SV. JÁNA Z KRÍŽA (SP)
STREDA
15. 12. 2021
ŠTVRTOK
16. 12. 2021
PIATOK
17. 12. 2021
SOBOTA
18. 12. 2021
4.ADVENTNÁ NEDEĽA
19.12. 2021

6:30 (P) OP
17:00 (P) OP
17:00 (P) OP
17:00 (B) OP
17:00 (P) OP
17:00 (P) OP
7:30 (P) OP
9:00 (B) OP
10:30 (P) OP

† Bohumil (22)
† Miroslav Krupa (2)
Za Božie požehnanie rodinám a obrátenie
hriešnikov
† z rodiny Ruskovej (B 86)
Za ochranu P.Márie a dary Ducha svätého
pre celú rodinu
Za farnosť
Za farnosť
† Viera Kulfasová – 1. výr.
Za farnosť

Upr.: (P): Lamperová A., Mlynarčíková L., Ivaničová M.; Baláže: Chabanová J, Rusková M

 Od piatku 10. decembra je umožnené spoločné zhromaždenie na bohoslužbách v režime
„Očkovaní alebo po prekonaní ochorenia Covid 19 - OP“ s max. počtom 30 osôb
v Priechode, resp. 6 osôb na Balážoch. Hraničnou hodnotou, pri ktorej dôjde k opätovnému
sprísneniu opatrení v spoločnosti, bude 3.800 hospitalizovaných v našich nemocniciach.
Aktuálny stav je 3.342. Prosím o rešpektovanie opatrení, nejedná sa o diskrimináciu
nezaočkovaných, ale ochranu zdravotníctva pred kolapsom a spoločnosti pred ďalším
lockdownom. Všetci bez rozdielu naďalej môžu využiť individuálnu modlitbu v kostole
a prijímanie sviatosti aj mimo svätej omše. Farský kostol v Priechode je otvorený na
individuálnu modlitbu denne v čase od 10:00 hod. do 17:00 hod. Pre prijatie sviatosti
zmierenia pred Vianocami, alebo na podanie svätého prijímania som k dispozícii:
Priechod: NEDEĽA: 15:00 až 16:00 UT, ST, PIA, SO: 10:00, 16:00 až 17:00
Baláže:
NEDEĽA: 9:45
ŠTVRTOK: 17:30
 Krsty a sobáše, pohrebné obrady sa vysluhujú podľa opatrení uvedených vyššie.
 V pondelok bude sv. omša ráno 6:30 rorátna. Ostatné sv. omše budú o 17:00 hod.
 Stretnutia birmovancov sú v nedeľu po omši prezenčne a v utorok 18:50 hod. on-line.
 Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu po sv. omši o 17:30.
 Adorácia pred vyloženou sviatosťou oltárnou: NEDELA: 15:00 – 16:00 hod. a v týždni:
UT, ST, PI, SO od 16:00 do 17:00 hod. Počas adorácie som k dispozícii na vyslúženie
sviatosti zmierenia. Prosím počítajte s tým, že tzv. „hromadné spovedanie pred sviatkami“
nebude a teda využite celý čas adventu na prijatie sviatosti zmierenia pred Vianocami.
 Nedeľná sv. omša o 10:30 hod. pre tých, ktorí nemôžu prísť na sv. omšu bude streamovaná
cez osobný profil „Marek Iskra“ na facebooku (snaha je, ale či to vyjde - neviem zaručiť).
Počas uplynulých dvoch týždňov lockdownu bol zakúpený nový behúň v strede kostola,
boli ukončené práce v presbytériu (inštalácia soklov na stĺpoch a v presbytériu), bola
realizovaná oprava monštrancie, zmenená povrchová úprava krstiteľnice a podstavca pod
paškálom. Bol prepracovaný a aktualizovaný textu infopanelu v zadnej časti kostola
o histórii kostola. Následne bol vytvorený nový grafický návrh a realizovaná
veľkoformátová tlač a rámovanie nového panela. Originál 80 x 60 cm je umiestnený vo
vstupnej časti kostola. Malé prevedenia vo formáte A4si môžete zobrať domov aj Vy - sú k
dispozícii na stolíku s časopismi, buď v zalaminovanej forme, alebo vo forme voľného listu.
Birmovancov budem po Vianociach obsah a súvislosti uvedené na tomto infopaneli skúšať
(). Budem vďačný, ak by ste svojimi slovami priblížili uvedené udalosti a okolnosti života
z histórie danej doby mladšej generácii.
Všetkým dobrodincom našej farnosti Pán Boh zaplať!

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

