PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

2. Adventná nedeľa 2021
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PONDELOK 6. 12. 2021
SV. MIKULÁŠA, BISKUPA (ĽS)
UTOROK 7. 12. 2021
SV. AMBRÓZA, BISKUPA (SP)
STREDA 8. 12. 2021
NEPOŠKVR. POČATIE PM (SL)
ŠTVRTOK
9. 12. 2021
PIATOK 10. 12. 2021
PREBL. P.MÁRIE LORETÁNSKEJ
SOBOTA 11. 12. 2021
SV. DAMAZA I. PÁPEŽA (ĽS)

3.ADVENTNÁ NEDEĽA - GAUDETE
12.12. 2021

x

† Mária (182)

x

† Mária Murgašová (1. výr.) a Blažej

x

Za zdravie pre dcéru

x

Za deti a vnukov (B 45)

x

† Milan Žák

x

Poďakovanie za 60 r. spoločného života
Paula a Oľgy (3)

9:00
Za farnosť
stream cez FB

 V zbierke na charitu sa vyzbieralo v Priechode 165 € a na Balážoch 51 €. Za štedré
milodary (dané napriek zákazu spoločných bohoslužieb) Pán Boh zaplať!
 Stále platí zákaz vychádzania, pričom zákaz sa nevzťahuje: „na cestu za účelom
individuálnej návštevy kostola a cestu späť.“ Farský kostol v Priechode je otvorený
na individuálnu modlitbu denne v čase od 10:00 hod. do 17:00 hod. Na prijatie
sviatosti zmierenia, alebo podanie svätého prijímania som k dispozícii:
Priechod:
NEDEĽA:
10:00 - 12:00, 14:30, 16:00
PO, UT, ST, PIA, SO:
10:00, 16:00 - 17:00
Baláže:
NEDEĽA
15:00 – 15:30
ŠTVRTOK
17:00
 Krsty a sobáše majú limit 6 účastníkov, pohrebné obrady sú bez limitu počtu účastníkov
 Stretnutia birmovancov pokračujú iba on-line formou a to v utorok o 18:50 hod.
 Ak máte záujem o poskytnutie duchovnej služby vo vašej domácnosti, prosím
zavolajte na tel. číslo farského úradu: 048 4189131.
 Sväté omše sú slúžené každý deň podľa prijatých úmyslov, žiaľ bez účasti verejnosti.
Nedeľná sv. omša bude streamovaná cez osobný profil „Marek Iskra“ na facebooku.
 Adorácia pred vyloženou sviatosťou oltárnou: UT, ST, PI od 16:00 do 17:00 hod.
 Na ďalších stranách elektronickej verzie infolistu sa nachádzajú podnety k spoločnej
modlitbe pri adventnom venci v rodine, alebo omaľovánka pre deti k dnešnej nedeli.
Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis poslal veriacim a kňazom zvláštne posolstvo. Vyzval ich, aby
sa nenechali „znechutiť“ a „udupať ťarchou týchto dní“ a zdvihli hlavu ku Kristovi.
„Neuchyľujme sa k nejakým neuváženým krokom. Majme pred očami Krista, ktorý prichádza,
aby nás vykúpil a spasil,“ .. „Cítim s utrpením chorých v našich nemocniciach, modlím sa za
našich zdravotníkov, ktorí sa obetujú ďaleko nad rámec toho, čo ešte môžeme od nich žiadať“
Biskup Galis bol sám v prvých mesiacoch tohto roka odkázaný na ich obetavú starostlivosť.
„Chápem tých, ktorí už nevládzu, ktorí nevidia zmysel v ďalších obmedzeniach, majú strach z
očkovania, boja sa následkov. Rozumiem frustrácii aj vás, milí bratia kňazi, keď ste bezradní
a neviete, ako ďalej, keď nič neplatí a nič nie je isté, keď ste odkázaní sami na seba, často bez
pomoci,“ pokračoval. „Toto je čas Božej návštevy, je to čas skúšky, ale aj vernosti, .. ľudské
prísľuby sú nič oproti Božím prísľubom, lebo človek zrádza, Boh zostáva verný.“ „Prosím,
nenechajme sa udupať ťarchou týchto dní, nenechajme sa znechutiť, zodvihnime hlavu,“
„Všetkým vám ďakujem za ochotu zápasiť, zdvihnúť sa, neostať ležať, nebedákať, ďakujem za
vašu kňazskú pastoračnú múdrosť, ako sa v jednotlivých okamihoch zachovať. A prosím,
spojme sa v modlitbe aj o prekonanie tejto pandémie. Toto všetko zverme pod ochranu Matky
Cirkvi,“ uviedol v posolstve biskup Galis.

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

