PROGRAM

BOHOSLUŽIEB

32. Nedeľa v Období Cez Rok - 2021
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PONDELOK

8. 11. 2021
UTOROK 9. 11. 2021
VÝROČIE POSV. LATER. BAZ. (ĽS)
STREDA 10. 11. 2021
SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA (SP)
ŠTVRTOK 11. 11. 2021
SV. MARTINA Z TOURS, (SP)
PIATOK 12. 11. 2021
SV. JOZFAFÁTA BS. MČ. (ĽS)
SOBOTA 13. 11. 2021
PANNY MÁRIE V SOBOTU (ĽS)
33. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
14. 11. 2021

7:30 (P) ZÁKL

† Marta a Jozef (45)

18:00 (P) ZÁKL

Za Božie požehnanie pre rodinu
a poďakovanie za pomoc Božiu (214)

18:00 (P) ZÁKL † Knapková Anna, manžel a syn (5)
17:00 (B) OTP

† Ján, Želmíra a syn (33)

18:00 (P) ZÁKL † František (132)
18:00 (P) ZÁKL † manžel a zať (49)
7:30 (P) ZÁKL † kňazi a biskupi našej diecézy
9:00 (B) PO † František Anna, synovia a dcéry (29)
10:30 (P) PO Za farnosť

Vysvetlivky: (P) = Priechod; (B) = Baláže; ZÁKL.= režim ZÁKLAD; PO = plne očkovaní
Upr. Priechod: Chabanová Zdenka, Kmeťová Marta, Ivaničová Anna, Ivaničová Ľubica
Baláže: Rybárová Edita, Iveta Marková
 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.
 Dnes po svätej omši v Priechode bude stretnutie birmovancov prezenčne, v utorok
o 18:50 hod. cez internet. Stretnutia prvoprijímajúcich detí začnú od 3.12.
 V stredu po sv. omši sú aj noví ochotní speváci pozvaní na skúšku zboru.
 Budúcu nedeľu sa bude konať jesenná zbierka pre potreby kňazského seminára.
Bohoslovci našej diecézy (teraz ich máme 13 vo všetkých ročníkoch) a predstavení
seminára vám vopred ďakujú za všetky vaše modlitby, obety ako aj finančné a
materiálne dary. Aj oni na Vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej
omši, ktorá je obetovaná za dobrodincov seminára.
 V zadnej časti kostola pred spovednicou si môžete objednať (prípadne zakúpiť)
hrnčeky s potlačou zo slávnosti vysviacky chrámu, prípadne zakúpiť hrnčeky
s potlačou z návštevy Sv. Otca Františka. Cena za kus je 7 €.

 Biskupský úrad oznamuje, že s platnosťou od 3.11.2021 až do odvolania vstúpil do
platnosti dekrét (dišpenz) biskupa Mons. Mariána Chovanca o oslobodení od účasti na
svätej omši pre tých veriacich, ktorí sa – v rámci platného Covid automatu podľa okresov –
nachádzajú v 3. stupni ohrozenia (čierna farba). Dekrét je na druhej strane infolistu.
 Okres Banská Bystrica bude budúci týždeň v čiernej farbe Covid automatu. V režime
ZÁKLAD (t.j. bez zisťovania stavu očkovania alebo testovania) je v nasledujúcom týždni
pre naše chrámy limit: 18 veriacich v Priechode (2 na Balážoch). V režime OTP na
Balážoch je limit 6 a v režime „PLNE ZAOČKOVANÍ“ - je limit 100. Deti do 12 rokov
sa nezapočítavajú. Označenie platného režimu je naznačené v tabuľke s rozpisom sv. omší
a pred dverami. Pri vstupe do chrámu prosím ťuknite na počítadlo umiestnené na vnútorných
dverách, čím sa Vám zobrazí aktuálny počet v chráme. Prosím o porozumenie, že aj naďalej
je potrebné zhotovovať zoznam účastníkov na všetkých bohoslužbách. Veľmi pekne prosím
o prijatie týchto opatrení a ochranu Vášho zdravia.

 Čiernej farbe Covid automatu sa dá vyhnúť! Tlmočím informáciu, že okresu Banská
Bystrica chýba pre to, aby nebol v čiernej farbe zaočkovať 250 ľudí vo vekovej kategórii
nad 50 rokov. Táto podmienka sa opiera o fakty ako napr: Štúdia Centra pre kontrolu a
prevenciu chorôb ukazuje, že mRNA vakcíny proti COVID-19 sú medzi dospelými
staršími ako 65 rokov 20-krát účinnejšie pri prevencii hospitalizácií ako prirodzená
imunita vyvolaná prípadným prekonaním ochorenia. Podľa štúdie je preto odporúčané
zaočkovať aj tých, ktorí už covid prekonali. Očkovanie ponúka lepšiu ochranu proti covidu
ako spoliehanie sa len na prirodzenú imunitu po prekonaní. Mnohí sa pýtali, či by sa mali
dať zaočkovať, ak už boli infikovaní a tento výskum ukazuje, že odpoveď je áno.
Očkovanie by mali zvážiť najmä starší ľudia.
 Človek je jednota tela a duše a pandémia vyplavila aj veľké množstvo vnútorných problémov
a napätí – aj v rámci života rodín, či spoločnosti i Cirkvi. Jeden mladý muž, ktorý nie je
zástancom očkovania mi po dlhšom a úprimnom rozhovore povedal: „Môže za tento môj
postoj nedôvery voči vakcínam súvisieť s mojim narušeným vzťahom k autorite?“ (detaily
neuvádzam) Ďakujem všetkým za úprimnosť a čestnosť v hľadaní koreňov našej nedôvery
voči vakcínam! Myslím, že je potrebné zažiť lásku aj v zákazoch, či už v detstve ale aj
v dospelosti. Teda lásku aj v ochrane pred tým, čo je pre nás ohrozením. Inak podliehame
domienke, že niekto nám niečo nanucuje svojvoľne, alebo je nám odopreté neprávom.
Človek je jednota tela a duše a pandémia vyplavila aj veľké množstvo vnútorných
problémov v nás samotných. Preto Vás prosím o ochranu pred nákazou a prevenciu pred
šírením ALE SÚČASNE aj odvahu a kreativitu v rozvíjaní duchovného zdravia tj. šírenia
lásky a nádeje v rámci Vašich možností. Iba zlúčením oboch prvkov sa nájde spôsob ako
prekonať túto ťažkú dobu tak pre jednotlivcov i spoločnosť. Ďakujem za porozumenie.

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

