PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

24. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK 13. 9. 2021
SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO (SP)
UTOROK 14. 9. 2021
POVÝŠENIE SV. KRÍŽA (SV)
STREDA 15. 9. 2021
SEDEMBOLESTNEJ P.MÁRIE

7:30 (P)
18:00 (P)
9:00 (P)

† Ján Rakyta – 1. výr.
† Lukáš (45)
Za farnosť

SLÁVNOSŤ TITULU CHRÁMU









ŠTVRTOK 16. 9. 2021
SV. KORNELA A CYPRIÁNA (SP)
PIATOK 17. 9. 2021
SV. RÓBERTA BELARMÍNA (ĽS)
SOBOTA 18. 9. 2021
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)

17:00 (B)

† Ondrej a Kornélia (94)

18:00 (P)

† Ján (45)

18:00 (P)

Za šírenie úcty k Duchu Svätému

SLÁVNOSŤ POSVIACKY CHRÁMU
V PRIECHODE 19. 9. 2021

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

Poďakovanie za 70. r. života (41)
Za farnosť

Upratovanie Priechod: Ivaničová Mária, Bobáková Viera; Rakytová Marta
Baláže: Miklošová Oľga, Miklošová Zuzana
Od dnešnej nedele bude bývať vyložená Sviatosť Oltárna k hodinovej poklone každý
deň a to v rámci bezprostrednej prípravy na sviatok titulu chrámu a rovnako slávnosť
konsekrácie ktorá je plánovaná budúcu v nedeľu 19. 9. Dnes (nedeľa) bude od 15:00
do 16:00 hod. ostatné dni až do soboty bude bývať večer od 20:00 do 21:00 hod.
V stredu je slávnosť titulu chrámu. Od 8:15 pozývam na modlitbu ruženca
k Sedembolestnej Panne Márii. Svätá omša začne o 9:00. V rámci slávnostnej sv.
omše bude aj farská ofera. Agapé po sv. omši nebude. Posunutie času začiatku sv.
omše a aj zrušenie agapé po sv. omši je hlavne z dôvodu možnosti sledovať TV
prenos slávnostnej sv. omše so Svätým Otcom Františkom zo Šaštína.
Šikovné a ochotné gazdinky tento rok prosím v rámci možností pripraviť
pohostenie pre domácich i hostí (agapé) na nedeľu 19. 9. t.j. - slávnosť
konsekrácie kostola. Už dopredu ďakujem za všetky Vaše modlitby a aj
konkrétnu pomoc - ktorú zvlášť slávnosť konsekrácie kostola vyžaduje. Všetkých
ktorí sú ochotní pomôcť prosím zostať na chvíľu v kostole teraz po skončení sv.
omše, prípadne dnes po adorácii o 16:00 hod.
Ďakujem všetkým, kto sa počas uplynulého týždňa zapojil do príprav slávnosti
konsekrácie nášho kostola. Verím, že spoločnými silami nás čaká budúci týždeň veľká
udalosť ktorá navždy zmení charakter chrámu. Konsekrácia a pomazanie stien chrámu
a oltára posvätnou chryzmou vtláča nezmazateľný znak zasvätenia Bohu, čo následne
otvára možnosť aj každoročného liturgického slávenia s patričným formulárom
v rámci svätej omše. Zo svätej omše sa budeme snažiť vytvoriť živý prenos
prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prenos si môžete aktivovať v nedeľu 19. 9. už
od 10:00 hod. Prihlásite sa buď kliknutím na link:
https://us02web.zoom.us/j/84404027119?pwd=NGZoWVkyb3F6bW1abHQ0T3hhRTFodz09
(pre skopírovanie linku použite prosím elektronickú verziu infolistu stiahnutú zo stránok obce),

alebo prejdite na stránku: https://www.zoom.us/join a tam následne zadajte
nasledujúce údaje: Meeting ID: 844 0402 7119 Passcode: 894734 Aplikácia je
určená hlavne pre obojsmerné videohovory, avšak v našom prípade si prosím
ponechajte kameru a aj mikrofón na svojom zariadení vypnutú - vo vašom zariadení
(zväčša v ľavom dolnom rohu) prosím nechať preškrtnuté ikonky mikrofónu a kamery.

Informácia o platných protiepidemiologických opatreniach:

Ako ste už určite informovaní z masmédií, od budúceho týždňa aj okres Banská
Bystrica vstupuje do 2 stupňa Covid Automatu (stupeň ostražitosti). Pre náš chrám
to znamená v základnom režime obmedzenie účasti na maximálne 100 osôb na
sedenie a 50 na státie s povinnosťou vytvárať zoznam účastníkov. Tento spôsob je
dostatočný pre bohoslužby konané od pondelku do soboty. Keďže avšak na
slávnosť konsekrácie chrámu predpokladáme počet vyšší ako 100+50, žiaľ spadáme
tým ako farnosť do povinnosti dodržať najbližšiu nedeľu režim OTP (osoby
očkované, testované, alebo po prekonaní ochorenia). Prosím Vás o porozumenie
v tejto oblasti. Vopred ďakujem za všetky obety, ktoré prinášame všetci aby sme
čelili neľahkej pandemickej situácii. Úryvok z metodiky Ministerstva zdravotníctva
platnej od 10.8.2021 vzhľadom na bohoslužby tvorí súčasť infolistu.

Informácie ohľadom návštevy Sv. Otca Františka na Slovensku

 Konferencia biskupov Slovenska dňa 5.9.2021 poprosila a požiadala všetkých dp.
farárov, aby vo svojich farnostiach v nedeľu, dňa 12.9.2021, o 15:30 hod. na
dvanásť minút zvonili na zvonoch katolíckych kostolov na Slovensku.
KBS pritom prosí duchovných otcov, aby pritom veriacich pozvali k modlitbe za
Svätého Otca Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu
Slovenska. Zvony budú zvoniť vo všetkých diecézach a eparchiách Slovenska. Ide
o gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi a duchovného otca
viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete.
Na celoslovenskej úrovni zvonili zvony vo všetkých katolíckych kostoloch na
Slovensku naposledy v Nedeľu Božieho milosrdenstva (2021). Ľudí pozvali k
modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete
pandémie. Predtým zvony pripomenuli tridsať rokov od pádu komunizmu (2019).
 Pápež samotný o svojej 34. apoštolskej ceste pri modlitbe Anjel Pána uplynulú
nedeľu povedal: „Budúcu nedeľu pôjdem do Budapešti na zakončenie
Medzinárodného eucharistického kongresu. Po svätej omši bude moja púť
pokračovať niekoľko dní na Slovensku a skončí sa nasledujúcu stredu veľkou
ľudovou slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky tejto krajiny. Tieto dni
sa teda budú niesť v znamení adorácie a modlitby v srdci Európy. S láskou
pozdravujem tých, ktorí pripravili túto cestu, a ďakujem vám, pozdravujem i tých,
ktorí ma očakávajú a s ktorými sa ja sám z celého srdca túžim stretnúť, prosím
všetkých, aby ma sprevádzali modlitbou, a zverujem návštevy, ktoré uskutočním,
príhovoru toľkých hrdinských vyznávačov viery, ktorí na tých miestach svedčili
o evanjeliu uprostred nevraživosti a prenasledovania. Oni nech pomáhajú Európe
aj dnes svedčiť - nielen slovami, ale predovšetkým činmi, skutkami milosrdenstva
a pohostinnosti - o dobrej zvesti Pána, ktorý nás miluje a zachraňuje. Ďakujem!“
Aktuálne informácie nájdete na: https://www.navstevapapeza.sk/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

