LITURGICKÝ PREHĽAD
TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA „CEZ ROK“ - „B“
(31.10.2021 – 7.11.2021)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin

Nedeľa
31.10.

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00 f

PRO POPULO – ZA VERIACICH FARNOSTI KLIN

9:00 f

+ MÁRIA HAJDUKOVÁ

11:00 k
Pondelok
1.11.

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH,
prikázaný sviatok

7:00 f

PRO POPULO – ZA VERIACICH FARNOSTI KLIN

9:00 f

+ MÁRIA PTAČINOVÁ

11:00 k

Utorok
2.11.

Spomienka na všetkých
verných zosnulých

Streda
3.11.

31. týždňa „cez rok“, féria
alebo sv. Martina de Porres,
rehoľníka, ľub. spomienka

Štvrtok
4.11.

Sv. Karola Boromejského,
biskupa, spomienka

Piatok
5.11.

31. týždňa „cez rok“, féria
PRVÝ PIATOK

Sobota
6.11.

31. týždňa „cez rok“, féria
alebo Panny Márie v sobotu,
ľub. spomienka

Nedeľa
7.11.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

NA ÚMYSEL

ZA MILOSTI A POŢEHNANIE PRE VILIAMA

6:45 k

+ PETER GUŢÍK (30. DEŇ)

8:00 f

ZA DUŠE V OČISTCI

17:00 f

ZA ZOSNULÝCH Z RODINY

18:00 k

NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA

6:45 f
18:00 k
6:45 k

+ RODIČIA
+ MÁRIA FENIKOVÁ
+ KAROL ST. A KAROL ML. VOLF

18:00 f

+ JÁN TILKA

6:45 k

+ GERHARD

18:00 f
7:00 f

ZA DUŠE V OČISTCI
FATIMSKÁ POBOŢNOSŤ

hneď po

+ ŠIMON

18:00 k

+ MILAN KORMANČÍK

7:00 k

ZA ZDR. A B. POŢ. PRE KATARÍNU

9:00 f

PRO POPULO – ZA VERIACICH FARNOSTI KLIN

11:00 k

ZA ZDR. A B. POŢ. PRE ŠTEFANA S RODINOU

FARSKÉ OZNAMY (31.10. – 7.11.2021)

 Dnes popoludní o 15:00 bude októbrová pobožnosť.
 Na sviatok všetkých svätých (v pondelok) bude pobožnosť za všetkých
verných zosnulých v kostole o 16:00. Spomenieme si na zosnulých našej
farnosti, ktorí nás predišli do večnosti v tomto a minulom roku

 Od 1. do 8. novembra moţno získať úplne odpustky pre duše v očistci raz
za deň a to pri splnení podmienok: návšteva kostola alebo cintorína,
modlitba Otče náš a Verím v Boha, svätá spoveď, sväté prijímanie a na
úmysel svätého otca.
 V stredu večerná sv. omša bude s osobitnou katechézou pre deti
a mládež.
 V prvopiatkovom týţdni budeme vysluhovať sviatosť zmierenia hodinu
pred večernou svätou omšou. V stredu povzbudzujeme deti a mládež od
16:00. Vo štvrtok od 9:00 navštívime chorých podľa zvyčajného rozpisu.
 Najbliţšie vysluhovanie sviatosti krstu bude v sobotu pri rannej svätej
omši 27. 11. 2021.
 Kto by chcel dať na sväté omše kňazom, ktorí pôsobia na misiách, nech
sa prihlási v sakrestii. Misionári sú ochotní prijať aj gregoriánske sväté omše.
 Fórum ţivota organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Kúpou
sviečky podporíte ich aktivity a činnosť. Viac informácii na internete.
 Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 9:00 pán farár posvätí obnovenú sochu
sv. Krištofa, ktorý je patrónom šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov;
ochrancom pred búrkou, epidémiou. Patrí medzi štrnástich pomocníkov
v núdzi, preto sa zvlášť v tejto dobe chceme utiekať k nemu, aby nám
vyprosil od Pána ochranu na cestách a tieţ aj pred pandémiou. Zároveň po
svätej omši posvätíme nové autá aj tie, ktoré ešte neboli posvätené na
parkovisku pred kostolom a pod farou. V prípade väčšieho záujmu posvätíme
autá aj na parkovisku nad poštou.
 Milodary: Bohuznámi na kostol obetovali 30,-€,
z krstu dieťaťa obetovali rodičia na kostol 30,-€, 50,-€ a 50,-€.

