PROGRAM

BOHOSLUŽIEB
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PONDELOK 3. 1. 2022
NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ
UTOROK
4. 1. 2022
STREDA
5.1.2022

17:00 (P) OP
13:00 (P) Z

Za ochranu Panny Márie a dary Ducha
Svätého pre Jozefu
† Estera Jozefa Homolová (pohrebná)

17:00 (P) OP

† Manžel, syn, rodičia a súrodenci (104)

ŠTVRTOK 6.1.2022
ZJAVENIE PÁNA
TRAJA KRÁLI

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

Za pomoc Božiu pre Jozefa
† z rodiny Zemkovej a Chamulovej (8)
Za farnosť

PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA
7. 1. 2022

17:00 (P) OP

† rodičia, brat, sestra, švagor (45)

SOBOTA PO ZJAVENÍ PÁNA
8. 1. 2022

17:00 (P) OP

† rodičia a bratia (45)

KRST PÁNA
9.1. 2022

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

Na úmysel ordinára
† Stanislav, Jolana, Miluláš (81)
Za farnosť

Upr: Priechod: Vajdová Ľubica, Homolová Anna, Homolová Iveta, Alena Ivaničová
Baláže: Miklošová Oľga, Miklošová Zuzana

 Bohoslužby sú aj naďalej iba v režime „očkovaní alebo po prekonaní ochorenia Covid 19“
(OP) s max. počtom 30 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. Takýto zoznam musíme vytvárať a uchovávať 2 týždne
pre potreby prípadného epidemiologického vyšetrovania. Všetci bez rozdielu (v režime
ZÁKLAD) 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. Prijatie sviatosti zmierenia, alebo na podanie svätého
prijímania počas nasledujúceho týždňa:
Priechod: NEDEĽA: 15:00 až 16:00;
PON, STR, ŠTV, PIA, SOB: 16:15 až 17:00

Baláže: NEDEĽA: 9:45;

ŠTVRTOK: 14:00 – 15:00

 Krsty a sobáše, pohrebné obrady sa vysluhujú podľa platných opatrení.
 Stretnutia birmovancov bude v nedeľu po omši prezenčne, v utorok 18:50 ON-LINE.
 Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu po sv. omši o 17:30.
 Adorácie: NEDEĽA: 15:00 až 16:00
PON, STR, ŠTV, PIA, SOB: 16:15 až 17:00
 V utorok je pohrebná sv. omša a zmysle platných opatrení: V režime Základ a bez obmedzení.
 V stredu večer je vigília zo slávnosti Zjavenia Pána. Už aj na tejto sv. omši bude
svätená voda, soľ, krieda a tymián. Prosím tých, čo sa zúčastnia na vigílnej sv. omši,
aby kvôli platným limitom už nechodili na sv. omšu vo štvrtok v deň slávnosti – prísť
môžete vo štvrtok v poobedňajších hodinách na poklonu a individuálne prijímanie.
 Vo štvrtok je slávnosť Zjavenia Pána. V rámci sv. omší bude svätenie vody, soli.
Keďže svätenie príbytkov ani tento rok nebude paušálne, budú dostupné texty modlitieb,
aby ste si príbytok mohli požehnať aj sami. V prípade že predsa máte záujem o návštevu
kňaza, prosím zapíšte sa na pripravený hárok položený na stolíku pred spovednicou.
 V týždni je prvý piatok mesiaca. Návštevy chorých po domoch v Priechode budú vo
zvyčajnom čase. Na Balážoch budú vo štvrtok o niečo skôr t.j. od 14:00 do 16:00 hod.
 V Priechode bude v piatok pred sv. omšou prvopiatková pobožnosť. Po svätej omši
bude stretnutie členov ružencového bratstva.
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

