LITURGICKÝ PREHĽAD
26. NEDEĽA, cez rok „C“
(30.09.2019 – 06.10.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
30.9.
Utorok
1.10.

Sv. Hieronyma, kňaza
a učiteľa Cirkvi, spomienka

6:45

† Gerhard

18:30f

† Václav Blovský

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša z 6:45
Lisieux, panny a učiteľky
18:30f
Cirkvi, spomienka

Za zdravie a BP pre rodinu Jána a
Magdalény
† Michal a Pavlína Mišek

Streda
2.10.

Svätých anjelov strážcov,
spomienka

6:45f

† Rudolf Klinovský

18:30

† Vladimír Siman

Štvrtok
3.10.

Štvrtok 26. týždňa v Cezročnom
období, féria

18:30f

† Ladislav a Margaréta

6:45f

Za ctiteľov BSJ

17:00

† Ivan Mišek

7:00f

Pobožnosť Fatimskej soboty

8:00f

† Anton Briš

15:00

Sobáš Matej Bandík a Patrícia Šaštinská

8:00

Za požehnanie manželov Vladimíra
a Zuzany pri 30. výr. sobáša

10:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

15:00

Pobožnosť na prvú nedeľu

Piatok
4.10.
Sobota
5.10.

Nedeľa
6.10.

Sv. Františka Assiského,
spomienka
– prvý piatok v mesiaci

Sv. Faustíny Kowalskej,
panny, ľubovoľná spomienka
– prvá sobota v mesiaci

DVADSIATA SIEDMA
NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY (30.09.2019 – 06.10.2019)
 Milodar: z krstu venovali na kostol 50,- €; 10,- € zo sobáša 20,- €
 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o Matej Bandík syn Emila a Slávky rod. Kováčikovej narodený v Dolnom Kubíne bývajúci v Kline
a Patrícia Šaštinská dcéra Stanislava a Gabriely rod. Mišekovej narodená v Trstenej bývajúca v
Kline ohlasujú sa tretí krát.
o
Ing. Filip Fidrik syn Jozefa a Anny rod. Pikošovej narodený v Trstenej bývajúci v Rabči a Mgr.
Monika Bahledová dcéra Ľudovíta a Anny rod. Kviatekovej narodená v Trstenej bývajúca v Kline
ohlasujú sa druhý krát.
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 prvý 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.
 Spoveď: príležitosť ku sv. spovedi v tomto týždni:
pondelok – utorok
od 17:30 – 18:30 hod.
v stredu pozývame mládež streda – štvrtok
od 16:00 – 18:30 hod.
piatok
od 15:00 – 17:00 hod.
 Chorých navštívime vo štvrtok od 9:00 hod.
 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

 Mimoriadny misijný mesiac 2019: cieľom pripomenúť storočnicu encykliky Maximum illud PP. Benedikta
XV. o činnosti misionárov vo svete podporiť misijné úsilia Cirkvi, obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti
vzhľadom na misie Cirkvi v evanjelizácii celého sveta a oživiť vrúcnosť evanjelizačných aktivít Cirkvi.
 Boj proti hladu: Budúcu nedeľu organizuje Vincentská rodina 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky
Boj proti hladu, kúpou medovníkového srdiečka podporíme charitatívne projekty na Hity, Hondurase, v
Albánsku, Ukrajine a Slovensku.
 Cyklovýlet: Pozývame na cyklistický prechod po krížoch stretneme sa o 13:00 hod. na cyklistickom
chodníku pred krížom. Strávme čas rodiny spolu, urobme niečo pre svoje zdravie a poznajme Kríže v našom
okolí. Prechod sa uskutoční za pekného počasia, ak bude veľmi nepriaznivé počasie preloží sa na budúci
týždeň.
 Poďakovanie: Chcem sa poďakovať všetkým vám i vašim veriacim, ktorí ste sa vo svojej farnosti aktívne
zapojili do propagácie Národného pochodu za život a podporili ste ho svojou priamou účasťou, svojimi
modlitbami i obetami. Rovnako ďakujem tým kňazom, ktorí boli ochotní byť koordinátormi pochodu v rámci
jednotlivých dekanátov. Nech vám i vašim veriacim to Pán bohato odmení! + Štefan Sečka, spišský biskup.
Urobili sme ďalší krok v scitlivovaní vlastného svedomia i svedomia národa. A pôjdeme ďalej. Nečakáme
potlesk. Slúžime Kristovi a Evanjeliu života, lebo vieme, že je to správne. Naša služba je našou odmenou.
Radostné tváre a vďačnosť účastníkov sú pre nás obrovským povzbudením. Ešte raz Vám ďakujeme za
priamu i nepriamu, modlitbovú i ľudskú podporu! Organizátori Pochodu za život

