LITURGICKÝ PREHĽAD
34. NEDEĽA, cez rok „C“ NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
(25.11.2019 – 01.12.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
25.11.

sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice,
ľubovoľná spomienka

Utorok
26.11.

Utorok 34. týždňa v Cezročnom
období, féria

Streda
27.11.

Streda 34. týždňa v Cezročnom
období, féria

Štvrtok
28.11.

Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom
období, féria

Piatok
29.11.

Piatok 34. týždňa v Cezročnom
období, féria

Sobota
30.11.

Sv. Ondreja, apoštola,
sviatok

Nedeľa
1.12.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

17:30f

za zdravie a BP pre Evu s rodinou

6:45

Za † z ružencového spoločenstva
Veroniky Bolibruchovej

17:30f

Za zdravie a BP pre Štefana pri 35 r.

6:45f

za duše v očistci z rodiny Márie

17:30

† Jozef a Margita Basár

17:30f

Za rodinu Štefana Cubínka

6:45f

† Matúš Trnčák

17:00

† Emília Šatanová

7:00f

† Mária Ptačinová 30. deň pohrebu

15:00

Sobáš Viliam Vrlák a Barbora
Moroviaková

8:00

† Ondrej Zurek

10:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

FARSKÉ OZNAMY (25.11.2019 – 1.12.2019)
 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o
Viliam Vrlák syn Viliama a Evy rod. Laššákovej narodený v Trstenej bývajúci v Kline a Barbora
Moraviaková dcéra Daniela a Moniky rod. Michalikovej narodená v Trstenej bývajúca v Kline
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.
 Modlitba zasvätenia: vo všetkých kostoloch sa dnes pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.
 Požehnanie adventného venca: na budúcu nedeľu budeme na úvod sv. omší požehnávať adventné vence.
Môžete si priniesť adventné vence, ktoré môžete uložiť pri oltári, kde sa spoločne požehnajú.
 Zbierka na charitu: na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým
dobrodincom, ktorí počas 1. adventnej nedele prispejú na charitu. Srdečne Pán Boh zaplať a požehnaj!
V tomto adventnom čase sa s Vami chceme podeliť o náš sen. Sen, v ktorom snívame o pomoci pre
každého, kto ju bude potrebovať. Cirkev by mala byť miestom prijatia pre každého. Aj pre núdznych,
chudobných, či inak znevýhodnených. Túžime, aby sa v každej farnosti našli ľudia, ktorí budú vnímaví
nielen na seba, ale aj na tých ostatných. Každá farnosť by mala byť miestom, kde si ostatní ľudia všimnú,
ak niekto z ich okolia potrebuje pomôcť, či len povzbudiť. V Spišskej katolíckej charite sa takejto konkrétnej
pomoci venujeme už takmer tridsať rokov. Za tento čas sme pomohli tisíckam príbehom rôznych ľudí – od
detí, cez mladých ľudí, slobodné mamičky, núdzne rodiny, zdravotne znevýhodnené osoby, seniorov, či
umierajúcich.
Veľakrát však narážame na množstvo prekážok, ktoré sa nás v tejto našej práci snažia zastaviť. Vďaka
Božiemu požehnaniu sa však aj napriek mnohým ťažkostiam snažíme naplniť náš sen – o pomoci pre
každého. Počas prvej adventnej nedele sa bude na celom Slovensku vo všetkých kostoloch organizovať
zbierka na Charitu. V našej diecéze poputujú vyzbierané finančné prostriedky na činnosť Spišskej katolíckej
charity. Zo srdca vám ďakujeme za vaše dary. Veríme, že aj vďaka tejto zbierke nielen pomôžete tým, ktorí
to najviac potrebujú, ale zároveň si otvoríte srdce na pomoc aj pre ľudí vo vašom najbližšom okolí. Pracovníci
Spišskej katolíckej charity.

