PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

31. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK 1. 11. 2021
VŠETKÝCH SVÄTÝCH (SL)

UTOROK 2.11. 2021
VŠ.VERNÝCH ZOSNULÝCH (SP)
STREDA 3. 11. 2021
SV. MARTINA DE PORRES (ĽS)
ŠTVRTOK 4. 11. 2021
SV. K. BOROMEJSKÉHO (SP)
PIATOK
5. 11. 2021
SOBOTA 6. 11. 2021
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
32. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
7. 11. 2021

7:30 (P) ZÁKL
9:00 (B) PO
10:30 (P) PO

Za dar vnútorného uzdravenia
† Dušan Javorka
Za farnosť

18:00 (P) ZÁKL Za verných zostnulých
18:00 (P) ZÁKL Za verných zostnulých
17:00 (B) ZÁKL Za verných zostnulých
18:00 (P) ZÁKL Za verných zostnulých
18:00 (P) ZÁKL Za verných zostnulých
7:30 (P) ZÁKL Na úmysel
9:00 (B) PO Za farnosť
10:30 (P) PO Za dobrodincov

Vysvetlivky: (P) = Priechod; (B) = Baláže; ZÁKL.= režim ZÁKLAD; PO = plne očkovaní
Upr. Priechod: Murgašová Mária, Vajsová Anna, Slobodníková Oľga, Murgašová Viola
Baláže: Rusková Milena, Svrčanová Silvia
 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.
 Do škatuľky v zadnej časti kostola môžete vhodiť mená vašich zosnulých
príbuzných a známych. Budúci týždeň sa budú všetky sv. omše práve za nich.
 V sobotu po večernej sv. omši, alebo v nedeľu po hlavnej svätej omši je v kostole
stretnutie birmovancov. Vzhľadom na zvyšujúcu sa chorobnosť začali bývať okrem
prezenčných stretnutí aj ON-LINE katechézy v utorok o 18:50 hod. Prihlasovacie
údaje boli zaslané birmovancom alebo ich rodičom e-mailom. Prosím o spoluprácu.
 V pondelok je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú tak ako
v nedeľu. Poobede budú na cintorínoch dušičkové pobožnosti: o 14:00 hod.
v Priechode a o 15:00 hod. na Balážoch.
 Aj tento rok môžete za obvyklých podmienok (1. stav Božej milosti t.j. po úprimnej
spovedi; 2. nábožná návšteva kostola; 3. modlitba Pána a vyznanie viery; 4.
modlitba na úmysel Sv. Otca), získať pre duše verných zosnulých plnomocné
odpustky a to počas celého mesiaca november - oznámila to Apoštolská
penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti
s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu ľudí.
Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za
zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť
presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu
ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.
Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky
na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám

alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté
z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok
Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného
rozhodnutia jednotlivých veriacich.
„Z obnovenej veľkodušnosti Cirkvi budú veriaci určite čerpať zbožné predsavzatia
a duchovný elán, aby svoj život riadili podľa evanjeliového zákona, v synovskom
spoločenstve a oddanosti pápežovi, viditeľnému základu a pastierovi Katolíckej
cirkvi”, píše sa v tohtoročnom dekréte Apoštolskej penitenciárie.
 Od utorka 2. 11. do soboty 6. 11. budem slúžiť sv. omše za vašich zosnulých
príbuzných a známych, ktorých mená môžete napísať na papierik a vhodiť do
škatuľky v zadnej časti kostola. Povzbudzujem aj k modlitbám za Vašich najmilších.
 V týždni je prvý piatok mesiaca. Návštevy chorých po tak v Priechode, ako aj na
Balážoch budú vo zvyčajnom čase. Na Balážoch bude vo štvrtok od 16:00 hod.
vyložená Sviatosť Oltárna a možnosť pristúpiť k sv. spovedi.
 V Priechode v chráme budem spovedať v piatok od 16:30 hod. Od 17:00 hod. bude
vystavená Sviatosť Oltárna k osobnej poklone a pred sv. omšou bude prvopiatková
pobožnosť. Po svätej omši bude stretnutie členov ružencového bratstva.
 V zbierke na misie sa minulý týždeň vyzbieralo 250 € v Priechode a 14 € na Balážoch.
Za milodary Pán Boh zaplať. Zbierka bola odoslaná na patričný účet..
 V dušičkovom čase je pekným zvykom zdobiť hroby zosnulých príbuzných. Žiaľ
množstvo umelých materiálov sa skladá sa z rôznych druhov materiálov kvôli čomu
sú nerecyklovateľné. Namiesto umelohmotných materiálov môžeme na hroby svojich
blízkych uložiť sušené, alebo živé kvety, ktoré po zvädnutí môžeme skompostovať.
Zároveň pripomínam, že oslavy Hallowenu, (hoci sú často prezentované ako nevinná
hra, zábava pre potešenie atď.) predstavujú šírenie opačného duchovného posolstva
ako sviatkom Verných zosnulých a Všetkých svätých pripisujeme my, kresťania.
 Okres Banská Bystrica bude budúci týždeň v bordovej farbe Covid automatu. V režime
ZÁKLAD (t.j. bez zisťovania stavu očkovania alebo testovania) je v nasledujúcom
týždni pre naše chrámy limit: 35 veriacich v Priechode a 6 na Balážoch. V režime
„PLNE ZAOČKOVANÍ“ - je účasť na bohoslužbách bez limitu počtu veriacich.
Označenie platného režimu je naznačené v tabuľke s rozpisom sv. omší a pred dverami
chrámu. Veľmi pekne prosím o prijatie týchto opatrení a ochranu Vášho zdravia.
Taktiež prosím o porozumenie, že aj naďalej je potrebné zhotovovať zoznam
účastníkov na všetkých bohoslužbách.

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: 048/41891

