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BOHOSLUŽIEB

26. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK 27. 9. 2021
SV. VINCENTA DE PAUL, KŇ. (SP)
UTOROK 28. 9. 2021
SV. VÁCLAVA, MČ. (ĽS)
STREDA 29. 9. 2021
SV. MICHALA, GABRIELA
A RAFAELA, ARCHANJELOV (SV)
ŠTVRTOK 30. 9. 2021
SV. HIERONYMA (SP)
PIATOK 1. 10. 2021
SV. TERÉZIE Z LISIUX (SP)
SOBOTA 2. 10. 2021
SV. ANJELOV STRÁŽCOV (SP)

27. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
3. 10. 2021











7:30 (P)
18:00 (P)
17:00 (Pred
kaplnkou)

† Ján, Blažena a syn Ján
† rodičia, brat, sestra, švagor (45)
Za Božie požehnanie

17:00 (B)

† Augustín, Alžbeta a syn (94)

18:00 (P)

† Elena Strečková – 1. výr.

18:00 (P)

† Marta Čížová – 30. deň.

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

Za farnosť
Za dobrodincov farnosti

Upr. Priechod: Martincová Mária, Chabanová Margita
Baláže: Hrdinová Božena, Hrdinová Martina
Dnes je vo všetkých slovenských kostoloch mimoriadna zbierka na pomoc pre
núdznych na Kube. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
Teraz po svätej omši bude tu v chráme stretnutie birmovancov.
V utorok od 20:00 do 21:00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k osobnej poklone.
V stredu bude v prípade priaznivého počasia sv. omša o 17:00 hod. pred
kaplnkou sv. Michala. V prípade nepriaznivého počasia bude o 18:00 h. v kostole.
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.
Tento týždeň sa začína mesiac október, ktorý je spojený s modlitbou sv. ruženca.
Povzbudzujem k spoločnej modlitbe sv. ruženca, či už doma v rodinách, alebo tu
v chráme vždy pred sv. omšou a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti.
Cirkev v súvislosti s modlitbou sv. ruženca ponúka možnosť získať úplné odpustky:
„pre tých, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom
spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1.
Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. K modlitbe treba pridať
nábožné rozjímanie o tajomstvách 3.Pri verejnom recitovaní treba vysloviť
tajomstvá daného desiatku v každom jednom Zdravase.“ Samozrejme, tak ako
zvyčajne treba byť v milosti posväcujúcej (po úplnej a úprimnej spovedi a bez
vedomého súhlasu s hriechom) a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca.
Aj v nasledujúcom týždni bude prevádzka všetkých sv. omší v našej farnosti
v ZÁKLADNOM REŽIME platného Covid automatu (t.j. obmedzenie účasti na
100 sediacich + 50 stojacich osôb) s povinnosťou zapisovať účasť na bohoslužbe.
Zoznam účastníkov by mal obsahovať meno a telefónny kontakt. Ako farnosť sme
povinní archivovať zoznamy počas 14 dní a poskytnúť ho hygienikom za účelom
doručenia prípadnej výzvy na pretestovanie napr. v prípade, ak by sa preukázal prenos
vírusového ochorenia v rámci spoločenstva v kostole. Ďakujem za porozumenie
a spoluprácu, ako aj za zodpovedný prístup k ochrane Vášho zdravia i Vášho okolia.

 Pripomínam platnú vyhlášku: Skupiny zložené len z kompletne zaočkovaných ľudí
môžu ísť na bohoslužby v zelenej, oranžovej, červenej aj bordovej farbe automatu bez
limitu. V čiernej farbe je limit max. 100 osôb. Pre skupinu OTP platia pre po
prepočítaní u nás tieto limity: oranžová 200, červená 120, bordová 50 osôb, čierna 30.
Ešte prísnejšie limity platia pre skupinu bez covid preukazu (ZÁKLADNÝ REŽIM):
oranžová 100 na sedenie + 50 na státie, červená a bordová 30 osôb a čierna 15 osôb.

Poďakovania zo slávnosti kosekrácie kostola

Ešte raz ďakujem tým, kto sa počas uplynulého viac ako roka zapojil do príprav
slávnosti konsekrácie kostola - tak vo fáze príprav a konzultácie projektov, konzultácie
a spracovania a technickej dokumentácie, administráciou rôznych žiadostí a povolení
pri plánovanej rekonštrukcii presbytéria ako aj liturgických noriem, rokovania ohľadom
podmienok a formy samotnej realizácie diela rekonštrukcie. V bezprostrednej fáze
ďakujem v lete tohto roka za pomoc zvlášť trom bohuznámym farníkom za praktickú
konkrétnu pomoc pri prácach počas celých 2 mesiacov, keď bol chrám v rekonštrukcii.
Bez tejto pomoci by bola realizovaná zhruba iba polovica zo všetkých vykonaných
prác. Ďakujem dobrodincom za milodary, ktoré prichádzali od januára tohto roka na
tento úmysel. Ďakujem približne 30 ženám za pomoc pri upratovaní chrámu počas
troch dní v polovici augusta. Ďakujem kostolníčkam za námahu pri príprave liturgie
v náhradných priestoroch a provizórnych podmienkach počas celého leta. Ďakujem za
vyčistenie a povrchovú úpravu drevených sôch, návrhy, konzultáciu a následne výrobu
a inštaláciu konsekračných krížov, ako aj výrobu, úpravu a inštaláciu svietnikov pod
kosekračné kríže. Ďakujem za námahu ktorá stála za opätovným vytvorením zboru,
nácvik spevov a hudobný doprovod počas slávnosti Sedembolestnej PM, ako aj pri
slávnosti kosekrácie chrámu. Ďakujem všetkým, ktorí sa zvlášť posledné dva týždne
zapojili do bezprostrednej prípravy slávnosti - či už prakticky, alebo svojím milodarom.
Ďakujem ochotným ženám, ktoré prišli vyriadiť priestory fary pred slávnosťou
a zároveň sa podieľali na príprave slávnostného stola pre hostí, samotného obedu
a obsluhe o. biskupa a 20 kňazov, ktorí prišli na slávnosť nielen z nášho dekanátu,ale aj
širšieho okolia. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili a doniesli bohaté pohostenie pre
domácich i hostí (vo forme agapé) v priestore medzi kostolom a farou po skončení
slávnostnej svätej omše. Ďakujem aj za prípravu stolov pre agapé a poriadenie
kuchynky po skončení stretnutia. Ďakujem za zaangažovanie viacerých farníkov
v rámci bezprostrednej prípravy slávnosti ohľadom prípravy darčekov pre hosťujúcich
kňazov, zabezpečenie kvetinovej výzdoby, prípravu a organizáciu obetných darov
v rámci liturgie. Ďakujem za spoluprácu so zástupcami Obce Priechod pri kosení
trávnika farskej záhrady, dôstojné privítanie o. biskupa pred kostolom. Ďakujem za
službu fotografa, prípravu návrh, tlač a rezanie roznesenie pozvánok na slávnosť
chrámu do všetkých poštových schránok v obci, a následne aj za návrh a
tlač pamätných obrázkov zo slávnosti. Poďakovanie patrí (ako to už bolo vyjadrené
priamo na slávnosti) aj zúčastneným kňazom, o. biskupovi za jeho pastiersku
starostlivosť. Všetkým ďakujem za rešpektovanie nevyhnutných organizačných
opatrení najmä v súvislosti e epidemiologickou situáciou a Vaše modlitby. Ďakujme
spoločne predovšetkým dobrotivému Pánovi za dar jeho prítomnosti medzi nami.
 Fotogfarie zo slávnosti nájdete tu: https://photos.app.goo.gl/MT6buDrGu5n46oav5
Videozáznam zo slávnosti nájdete tu: https://youtu.be/_KSKkAAk9q4
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

