LITURGICKÝ PREHĽAD
3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA KRST PÁNA,
cez rok „A“ (13.1.2020 – 19.1.2020)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
13.1.

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa
Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Utorok
14.1.

Utorok 1. týždňa v Cezročnom
období, féria

Streda
15.1.

Streda 1. týždňa v Cezročnom
období, féria

Štvrtok
16.1.

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom
období, féria

Piatok
17.1.

Sv. Antona, opáta,
spomienka

Sobota
18.1.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

Nedeľa
19.1.

DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:45f

† Agnesa Úradníková

17:30

† Jozef Bolibruch

6:45

† z rod. Kosmeľovej

17:30f

za spolužiaka Albína

6:45f

Za BP pre členov prístrešia a ich rodiny p.
M. Jendroľovej

17:30

Za zdravie a BP pre Damiána pri 18. nar.

17:30f

† Daniel a Františka Večerek

6:45f

Za BP pre členkov prístrešia a ich rodiny
p. Mišekovej

17:00

† Anna Volfová

7:00f

† Mária Randjaková

8:00

Za zdravie a BP pre Daniela pri 70. výr.

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

FARSKÉ OZNAMY (13.1.2020 – 19.1.2020)
 Dnes sa končí vianočné obdobie.
 Milodar: na kostol zo sobášu venovali 50,- €, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 Biblická hodina: v stredu po večernej svätej omši
 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: od 18. do 25. Januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
 Prihláška do seminára: Povzbudzujeme tých, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, aby sa prihlásili na
farskom úrade. Termín podania prihlášky do kňazského seminára je do 28.02.2020. Prihláška sa podáva
prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej teológie si
uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke kňazského seminára.
 Duchovné cvičenia: V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto
roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Bližšie informácie na internetovej stránke a na
nástenkách kostola.
 Škola viery: Vo štvrtok 16. januára 2020 sa v Námestove uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej
školy viery. Sv. omša sa začne o 18:00 a po nej bude katechéza. Januárová katechéza sa bude týkať 5.
Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s náboženskou tematikou.
Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte. Pozývame aj birmovancov.

