PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

30. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK 25. 10. 2021
SV. MAURA, BISKUPA (ĽS)

UTOROK
26. 10. 2021
STREDA
27. 10. 2021
ŠTVRTOK 28. 10. 2021
SV. ŠIMONA A JÚDU, AP (SV)
PIATOK
29. 10. 2021
SOBOTA 30. 10. 2021
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
31. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
31. 10. 2021

7:30 (P) ZÁKL

† Jozef, Marta a rodičia (5)

18:00 (P) ZÁKL Za zdravie a Božiu pomoc r. Klimovej (22)
18:00 (P) ZÁKL

Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie
pre vnučku (260)

17:00 (B) ZÁKL † Dušan Javorka
18:00 (P) ZÁKL † rodičia Kmeťovci a Mrugašovci (214)
18:00 (P) ZÁKL Za Božie požehnanie pre členov zboru
7:30 (P) ZÁKL Na úmysel
9:00 (B) PO † Ľudovít a rodičia (22)
10:30 (P) PO Za farnosť

Vysvetlivky: (P) = Priechod; (B) = Baláže; ZÁKL.= režim ZÁKLAD; PO = plne očkovaní
Upr. Priechod: Vrbická Beáta; Gregorová Emília, Čunderlíková Renáta
Baláže: Kenická Viera, Svrčanová Silvia
 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. Ďakujem za spoluprácu.
 Dnes je celosvetová zbierka na misie. Zbierka zo Slovenska určená pre Keňu ktorá trpí
suchom a chudobou. Za Vaše dary Pán Boh zaplať. Medzi novinami je časopis Misie.
 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.
 V noci zo soboty 30.10. na nedeľu 31.10. sa mení čas. O 03:00 hodine letného času
posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.
 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.
 Svätý Otec František zahájil v nedeľu 10. októbra biskupskú Synodu o synodalite
v Katolíckej cirkvi. Vysvetlenie predsedu KBS a pozvanie je na druhej strane infolistu.

 Okres Banská Bystrica bude budúci týždeň v bordovej farbe Covid automatu. V režime ZÁKLAD
(t.j. bez zisťovania stavu očkovania alebo testovania) budú slúžené všetky sv. omše v týždni a aj
v nedeľu o 7:30 hod. (limit 35 veriacich v Priechode a 6 na Balážoch). V nedeľu sv. omša na
Balážoch o 9:00 hod a v Priechode o 10:30 hod. bude v režime „PLNE ZAOČKOVANÍ“ - a to
bez limitu počtu veriacich. Veľmi pekne prosím o prijatie týchto opatrení. 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

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori
a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý
Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom
svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021.
Témou tohto podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť
a misia“ – teda samotná synodálna podstata Cirkvi. Tá spočíva v spoločnom kráčaní, vo
vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha Svätého pri ohlasovaní evanjelia.
Kľúčové slová "spoločenstvo, spoluúčasť a misia" podčiarkujú, že práve ohlasovanie
evanjelia je tým cieľom, na ktorého sledovaní máme mať účasť všetci ako
spoločenstvo veriacich v Krista.
Chceme hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní
evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť,
aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery
vo vedenie Ducha Svätého! Prvé informácie môžete nájsť na stránke www.synoda.sk.
Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás vedie Svätý
Otec František.
S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu vykročme!
Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi.

