LITURGICKÝ PREHĽAD
1. ADVENTNÁ NEDEĽA, cez rok „A“
(2.12.2019 – 8.12.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
6:45

Za poţehnanie rod. Kubánková

17:30f

ţ. rod Štefana Cubinka

6:45

Za Boţiu pomoc pre Moniku a jej rodinu

17:30f

† Martin Trnčák

6:45f

Za zdravie a BP pre Alţbetu

17:30

Poţehnanie rod. Neščákovej

17:30f

† z rodiny Jadroňovej

6:45f

Za ctiteľov BSJ

Prvý piatok v mesiaci

17:00

Za pútnikov z Bobrova

Sv. Ambróza, biskupa
a učiteľa Cirkvi, spomienka

7:00f

Fatimská pobožnosť

8:00

Za dobrodincov

8:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

10:00

† Štefan s Irena Fenik

Pondelok
2.12.

Pondelok po 1. adventnej nedeli,
féria

Utorok
3.12.

sv. Františka Xaverského,
kňaza, spomienka

Streda
4.12.

Sv. Barbory,
panny a mučeníce, ľubovoľná
spomienka

Štvrtok
5.12.

Štvrtok po 1. adventnej nedeli,
féria

Piatok
6.12.
Sobota
7.12.
Nedeľa
8.12.

Sv. Mikuláša,
biskupa, ľubovoľná spomienka

Prvá sobota v mesiaci

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
(Biblická nedeľa)

FARSKÉ OZNAMY (2.12.2019 – 8.12.2019)
 Pobožnosť: Dnes o 15:00 bude poboţnosť na prvú nedeľu v mesiaci
 Milodar: z krstu na kostol venovali 80,-€
 Adventná aktivita: do pozornosti dávame adventnú aktivitu pre deti i celé rodiny s názvom, „Svetlom pre
moje nohy je Tvoje Slovo“, Základným motívom pre tohtoročnú adventnú aktivitu je Sväté Písmo evanjelium - Boţie slovo. Boh nám dal svoje slovo, aby bolo „svetlom pre naše nohy a osvecovalo našu
cestu“ (porov. Ţalm 119,105). Ak budeme spoznávať knihu Svätého písma ako Boţie slovo, ktoré je ţivé a
ktoré sa k nám prihovára, budeme vedieť čítať aj „knihu“ svojho ţivota, t.j. Porozumieme lepšie sami sebe a
všetkému, čo preţívame. Adventná príprava sa často prirovnáva k ceste. Nechajme si teda posvietiť na cestu
Boţím slovom, a to do konkrétnej situácie kaţdého z nás. Obetujme aj túto prípravu spoločne ako náš dar
Novonarodenému dieťatku Jeţišovi. Aktivitu si ešte môţu deti vyzdvihnúť vzadu na stolíku, alebo stiahnuť
z internetovej stránky.
 Roráty: Osobitne si uctíme Pannu Máriu na ranných sv. omšiach do 16. 12.
 V utorok pokračujú biblické stretnutia na fare po večernej sv. omši
 Príleţitosť ku sv. spovedi v tomto týţdni:
pondelok – utorok od 16:30 – 17:30 hod.
streda pre školákov od 16:00 – 17:30 hod.
štvrtok - piatok
od 15:00 – 17:00 hod.
 Chorých navštívime vo štvrtok od 9:00 hod.
 Zbierka: dnes je zbierka na charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas
1. adventnej nedele prispejú na charitu. Srdečne Pán Boh zaplať a poţehnaj!

