LITURGICKÝ PREHĽAD
2. NEDEĽA, cez rok „A“
(20.1.2020 – 26.1.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
Sv. Fabiána, pápeža a
20.1.
mučeníka, ľubovoľná spomienka 17:30f
Utorok
21.1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice, 6:45
spomienka
17:30f

† z rod. Kormančíkovej
† z rod. Moľovej
† František a Florián Kovalčík

Streda
22.1.

Sv. Vincenta, diakona a
mučeníka,
ľubovoľná spomienka

6:45f

† Šimon Kočalka

17:30

† Milan Červeň

Štvrtok
23.1.

Štvrtok 2. týţdňa v Cezročnom
období, féria

17:30f

Za jubilujúcich manţelov
Kamil a Štefánia pri 50. výr

Piatok
24.1.

Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka

6:45f

† z rod. Romaňákovej

17:00

† Martin Tomaštík

Sobota
25.1.

OBRÁTENIE SV. PAVLA,
APOŠTOLA, Sviatok

7:00f

† Ondrej Dzurek

Nedeľa
26.1.

TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
NEDEĽA BOŢIEHO SLOVA

8:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

10:00

Za zdravie a BP pre Martu Volfovú
pri 87.r.

FARSKÉ OZNAMY (20.1.2020 – 26.1.2020)
 Biblická hodina: v utorok po večernej svätej omši
 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: od 18. do 25. januára je týţdeň 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. Bliţšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej teológie si
uchádzači môţu pozrieť na internetovej stránke kňazského seminára.
 Výstup na Zbojnícku chatu: Komisia pre mládeţ v Sp. diecéze pozýva mladých na turistický výstup do
Vysokých Tatier, tento raz na Zbojnícku chatu, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. 2. 2020. Stretneme sa o 8:00
na ţel. stanici v Starom Smokovci. Viac info na www.komisia.sk.
 Zvonček poslednej januárovej nedele pre katolícke školy: Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa
Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej januárovej nedele pouţitý pre potreby katolíckych škôl
Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na
spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môţu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych
zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Pouţitie finančných prostriedkov bude zverejňované a
rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou
pri podpore katolíckych škôl.
 Poďakovanie PMD (Pápežské misijné diela) o Ivana Kňaze: V piatok 14. februára 2020 o 7.00 hodine
bude sláviť svätú omšu v kaplnke TV LUX. Svätú omšu si môţete pozrieť v ţivom vysielaní. Obetuje ju za
všetkých členov a darcov PMD, a teda aj za Vás. viac informácií na internetovej stránke.
 Požehnanie matiek pred pôrodom: tak ako je uţ zvykom, ţe v poslednú sobotu v mesiaci býva sviatosť
krstu do pozornosti dávame všetkým matkám, poţehnanie matiek pred pôrodom, budeme toto poţehnanie
udeľovať pre záujem pravidelnejšie, a to vţdy posledný piatok v mesiaci po sv. omši za účastí detí.
 Zasadanie farskej rady: dnes o 17:00 prosíme o účasť všetkých členov

