PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

25. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK 20. 9. 2021
SV. ANDREJA KIMA A SPOL. (SP)
UTOROK 21. 9. 2021
SV. MATÚŠA, AP. EV. (SV)
STREDA
22. 9. 2021
ŠTVRTOK 23. 9. 2021
SV. KORNELA A CYPRIÁNA (SP)
PIATOK 24. 9. 2021
SV. RÓBERTA BELARMÍNA (ĽS)
SOBOTA 25. 9. 2021
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)

26. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
26. 9. 2021











7:30 (P)
18:00 (P)
17:00 (B) !
18:00 (P)
x

† Gejza
† Magda – nedožitých 90 r. (43)
† Dušan a Alžbeta (94)
Poďakovanie za dar života
x

18:00 (P)

† Slavomír Murgaš (30 deň)

18:00 (P)

Za Božie požehnanie pre Annu

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

† Oľga, Bernard a starí rodičia (25)
Za farnosť

Upr. Priechod: Vaníková Mária Baláže: Latináková Dana, Vyšná Alžbeta
Ďakujem všetkým, kto sa počas uplynulého roka zapojil do príprav dnešnej slávnosti
konsekrácie kostola. K téme sa ešte vrátime počas najbližších týždňov.
Farská ofera na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie bola 257 €. Za milodary PBZ.
Sviatosť Oltárna k osobnej poklone bude bývať v Priechode zväčša v utorky večer
od 20:00 do 21:00 hod., a na Balážoch po sv. omši ktorá býva v týždni.
Sv. omša na Balážoch bude nasledujúci týždeň výnimočne už v stredu o 17:00 hod.
Na budúcu nedeľu, hneď po sv. omši bude stretnutie birmovancov.
Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na Kubu. Viac na druhej strane infolistu.
Na stolíku pred spovednicou je opäť dostupná publikácia „Čarovné Horehronie“-17 €.
V nasledujúcom týždni bude prevádzka všetkých sv. omší v našej farnosti
v ZÁKLADNOM režime platného Covid automatu (obmedzenie na 100 sediacich
+ 50 stojacich osôb) s povinnosťou zapisovať účasť na bohoslužbe.
Podmienky účasti na bohoslužbách sa líšia v tom, pre akých ľudí budú podujatia
organizované. Skupiny zložené len z kompletne zaočkovaných ľudí môžu ísť na
bohoslužby v zelených, oranžových, červených aj bordových okresoch bez limitu.
v čiernych okresoch max. 100 osôb. Pre skupiny OTP platia pre náš chrám limity:
oranžová 200, červená 120, bordová 50 osôb, čierna 30. Ešte prísnejšie limity platia
pre skupinu bez covid preukazu (ZÁKLADNÝ REŽIM): oranžová 100 + 50 státie,
červená a bordová 30 a čierna 15. Aktuálny režim prevádzky kostola bude oznámený
vždy dopredu v infoliste a je uvedený aj na vstupných dverách do chrámu. Ďakujem
za porozumenie a aj za zodpovedný prístup k ochrane Vášho zdravia i Vášho okolia.

 Živý prenos (stream) svätej omše z konsekracie kostola 19. 9. od 10:00 hod.

https://us02web.zoom.us/j/84404027119?pwd=NGZoWVkyb3F6bW1abHQ0T3hhRTFodz09
(pre skopírovanie linku použite prosím elektronickú verziu infolistu stiahnutú zo stránok obce),

alebo na stránkach: https://www.zoom.us/join zadajte údaje: Meeting ID: 844 0402
7119 Passcode: 894734 Prosím nechajte si kameru a aj mikrofón na svojom zariadení
vypnutú tj. nechať preškrtnuté ikonky mikrofónu a kamery (zväčša v Ľ dolnom rohu).
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

Poďakovanie biskupov Slovenska všetkým, ktorí
prispeli k príprave návštevy Svätého Otca
Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou
prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Prinášame plné znenie
poďakovania:
Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, osobitne Úradu pre ochranu
ústavných činiteľov, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom
zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za
ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym
samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom,
kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme
tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne
hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a
ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a
prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou
Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a
prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné
dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210917044

Všetky príhovory pápeža Františka, ktoré zazneli počas jeho štvordňovej
pastoračnej návštevy Slovenskej republiky (12. - 15. septembra 2021) si môžete
nájsť stránkach TKKBS: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210916107

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu

Vo všetkých slovenských kostoloch bude v nedeľu 26. septembra 2021 zbierka na
pomoc pre núdznych na Kube. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca
Františka sa ju rozhodli vyhlásil slovenskí biskupi, uvádza vyhlásenie, ktoré budú v
nedeľu kňazi v kostoloch čítať v kostoloch. Prinášame v plnom znení:
„Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca Františka rozhodli sa slovenskí
biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských
kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z
ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a
sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.
Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia
narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že
máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké
šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s
nami, keď sme to potrebovali.
Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú
zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu
povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám
vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.“
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210918001

