LITURGICKÝ PREHĽAD
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, cez rok „A“
(4.5.2020 – 10.5.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
4.5.

Sv. Floriána, mučeníka,
ľubovoľná spomienka

ráno farár

Za zdravie a B. pomoc pre Máriu

kaplán

Na úmysel

Utorok
5.5.

Utorok
po 4. veľkonočnej nedeli

ráno farár

† Augustín, Júlia a Ján Šatan

kaplán

Na úmysel

Streda
6.5.

Streda
po 4. veľkonočnej nedeli

ráno farár

† Florián Kovalčík

kaplán

Na úmysel

Štvrtok
7.5.

Štvrtok
po 4. veľkonočnej nedeli

6:45f

† Justína

17:30

Na úmysel

Piatok
8.5.

Piatok
po 4. veľkonočnej nedeli

6:45f

† Margita Ganobjaková

17:30

Na úmysel

Sobota
9.5.

Sobota
po 4. veľkonočnej nedeli

6:45f

Za dážď a požehnanie úrody

kaplán

Na úmysel

8:00

Na úmysel

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

17:00f

pre seniorov

Nedeľa
10.5.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARSKÉ OZNAMY (4.5.2020 – 10.5.2020)

 Modlitba duchovného sv. prijímania:
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa
nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej
príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so
svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov. Amen.

V tomto týždni bude kostol otvorený denne od 17.00 do 18.30 hod. na súkromnú
adoráciu. Veriaci majú možnosť prísť do kostola a urobiť si májovú pobožnosť. Mesiac máj
je zasvätený Panne Márii. Máme príležitosť si uctiť Nebeskú Matku pred obrazom P.M.
Pomocnice kresťanov na bočnom oltári. Bude pekným znakom viery, keď otec, alebo
matka príde aj s deťmi do kostola a spoločne sa pomodlia pred obrazom P. Márie. Je
potrebné, aby všetci mali na tvári rúška. Členovia rodiny môžu byť spolu v kostole na
jednom mieste, ostatní musia dodržiavať patričný odstup.
Ohľadom prvého sv. prijímania vám zatiaľ nemôžeme nič konkrétne oznámiť, či to bude
možné uskutočniť v plánovanom termíne. Deti je potrebné pripraviť. Práve v tomto tak
dôležitom čase nemáme prístup ku deťom. Odporúčame rodičom, aby preberali s deťmi
katechizmus a tak ich pripravovali na toto prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie.
Zároveň vám aj ponúkame ako pomôcku učebnicu katolíckeho náboženstva pre tretí
ročník, ktorú si nájdete na stolíku v našom kostole.

