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BOHOSLUŽIEB
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PONDELOK

10. 1. 2022
UTOROK
11. 1. 2022
STREDA
12.1.2022
ŠTVRTOK
13.1.2022
PIATOK
14. 1. 2022

13:00 (B) Z

† Amália Rybárová – Baláže - pohrebná

17:00 (P) OP

Za pomoc Božiu rodine (184)

17:00 (P) OP

† rodičia Juraj a Anna (184)

17:00 (P) OP

Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu P. Márie

17:00 (P) OP

Za pomoc božiu pre Samuela (324)

SOBOTA 15. 1. 2022
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)

17:00 (P) OP

DRUHÁ NEDEĽA V CEZ ROK
16. 1. 2022

7:30 (P) OP
9:00 (B) OP
10:30 (P) OP

Za Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre
vnúčatá a pravnúčatá (104)
Za pomoc Božiu pre Marcelu (324)
† Ján, Gizela, synovia a dcéra (52)
Za farnosť

Upr: Priechod: Hrabajová Beata, Chabanová Milena, Chabanová Marta, Kováčová Milena
Baláže:

Latináková Dana, Vyšná Alžbeta

 Bohoslužby sú aj naďalej iba v režime OP s max. počtom 30 osôb. Svoje poradové číslo
zistíte kliknutím na displej v predsieni kostola. Zároveň prosím, aby ste sa zapísali do
zoznamu účastníkov na bohoslužbe, ktorý sa nachádza v predsieni kostola. Takýto zoznam
musíme vytvárať a uchovávať 2 týždne pre potreby prípadného epidemiologického
vyšetrovania. Všetci bez rozdielu (v režime ZÁKLAD) môžu využiť individuálnu
modlitbu v kostole a prijímanie sviatosti aj mimo svätej omše. Farský kostol v Priechode je
otvorený na individuálnu modlitbu denne v čase od 10:00 hod. do 17:00 hod. Prijatie
sviatosti zmierenia, alebo na podanie svätého prijímania a adorácia počas nasl. týždňa:
Priechod: NEDEĽA: 15:00 až 16:00;
UTO, STR, ŠTV, PIA, SOB: 16:15 až 17:00





Baláže: NEDEĽA: 9:45

Krsty a sobáše, pohrebné obrady sa vysluhujú podľa platných opatrení.
Stretnutia birmovancov bude v nedeľu po omši prezenčne, v utorok 18:50 ON-LINE.
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu po sv. omši o 17:30.

V týždni bolo urobené nové čalúnenie všetkých stoličiek v presbytériu. Počas roka by nás mala
čakať rekonštrukcia 4 vikierov na farskej budove (zo strany od záhrad sú značne presušené od
slnka). Cenová ponuka je na cca 2.000 €. Prvé štyri vikiere na fare už boli rekonštruované v roku
2020 svojpomocne. Taktiež ako veľmi akútne sa počas minulého roka ukázala potreba odviesť
dažďovú vodu zo zvodov kostola na strane od záhrad ďalej od múrov kostola. V súčasnosti
totiž dochádza pravdepodobne k podmývaniu základov, lebo je viditeľný značný pokles ľavého
predného stĺpa v kostole a to o zruba 3 až 5 cm. V dôsledku toho vznikajú praskliny na ľavej strane
v lodi kostola. Ohrozené je ľavé vitrážne okno a rovnako posledné dve zastavenia krížovej cesty.
Zvlášť tie sú tlakom zostúpenej steny veľmi vyduté (zruba 7 cm) a teda sa budú musieť rozobrať
a poskladať nanovo. Cenová ponuka ešte nie je pripravená. Na kostole na Balážoch by bolo
potrebné obnoviť funkčnosť odvodňovacej šachty okolo stien kostola, alebo urobiť novú.
 V dňoch od 22. do 26. júna 2022 sa v Ríme uskutoční X. svetové stretnutie rodín.
na tému "Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti". Sv. otec František pozýva jednotlivé
domácnosti spojiť sa v príprave na toto stretnutie rodín počas nastávajúcich mesiacov hlavne
individuálne, alebo ešte lepšie v rámci spoločenstiev, či farských stretnutí. Rada pre rodinu KBS
pripravila pre tento účel webovú stránku svetovestretnutierodin.sk, kde je možné nájsť prípravné
katechézy a ďalšie materiály, ktoré môžete študovať, či diskutovať v rodinnom kruhu. Samotné
svetové stretnutie v Ríme bude totiž striktne obmedzené len na 3. zástupcov z každej krajiny.
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

