LITURGICKÝ PREHĽAD
28. NEDEĽA, cez rok „C“
(14.10.2019 – 20.10.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
14.10.

Sv. Kalixta I., pápeža,
mučeníka, spomienka

18:30f

Za zdravie a BP rod. Gurovej

Utorok
15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny
a učiteľky Cirkvi, spomienka

18:30f

† Ignác Mária a Matej

Streda
16.10.

Sv. Margity Márie Alacoque,
panny, ľubovoľná spomienka

18:30f

Za zdravie a BP pre Máriu

Štvrtok
17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka,
spomienka

18:30f

Za zdravie a BP pre Veroniku

Piatok
18.10.

Sv. Lukáša, Evanjelistu,
sviatok

17:00f

Na úmysel

Sobota
19.10.

Sv. Pavla z Kríža, kňaza,
ľubovoľná spomienka

7:00f

† Jozef a Anna Ganobiak

15:00f

Sobáš Michal Václav a Kristína
Benčeková

8:00f

Na úmysel

Nedeľa
20.10.

DVADSIATA DEVIATA
NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

10:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

15:00

Októbrová ružencová pobožnosť

FARSKÉ OZNAMY (14.09.2019 – 20.10.2019)
 Modlitba sv. ruženca: V mesiaci október sa modlíme pol hodinu pred sv. omšami spoločne ruženec.
 Milodar: z krstu rodičia na kostol darovali 50,- €
 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o
Michal Václav syn Stanislava a Janky rod. Pajtovej narodený v Trstenej bývajúci v Kline
a Kristína Benčeková dcéra Jozefa a Margity rod. Kozlovskej narodená v Trstenej bývajúca v
Námestove ohlasujú sa tretí krát.
Kto by mal vedomosť o nejakej zákonitej prekážke pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť
manželstva, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň vám odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.
 Úplne odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo rodine, rehoľnom
spoločenstve alebo náboženskom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí päť desiatkov
ruženca, 2. k modlitbe treba pridať nábožne rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba
vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku
 Boj proti hladu: minulú nedeľu organizovala Vincentská rodina 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky
Boj proti hladu, kúpou medovníkového srdiečka sme prispeli sumou 1394,86,-€ Všetkým darcom
vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať, nech Pán odmení vašu štedrosť zo srdca ďakujú sestry Satmárky
a Vincentky.
 Šarkaniáda: na budúcu nedeľu o 13:00 hod. organizujeme pre rodiny s deťmi v spolupráci s OZ orlovňa,
kríž, Šarkaniádu na kopci pod Grapou. Pre účastníkov je pripravené
občerstvenie a prekvapenie.
 Misijná nedeľa: Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na
Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše
milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 Škola viery: Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v Námestove uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej
školy viery. Sv. omša sa začne o 18:00 a po nej bude katechéza. Októbrová katechéza sa bude týkať 2. a 3.
Božieho prikázania. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte. Mons. A. Tyrol, gen.
vikár
 Kalendár: vzadu na stolíku si môže kúpiť nový katolícky kalendár na rok 2020 z Rodiny Nepoškvrnenej
cena je 1,80,-€

