LITURGICKÝ PREHĽAD
31. NEDEĽA, cez rok „C“
(4.11.2019 – 10.11.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
4.11.

Sv. Karola Borromejského,
biskupa, spomienka

17:30f

† Mária Hajduková r. Bahledová

Utorok
5.11.

Sv. Imricha,
ľubovoľná spomienka

17:30f

† Vladimír st. a Vladimír ml.

Streda
6.11.

Streda 31. týždňa v Cezročnom
období, féria

17:30f

Za zdravie a BP pre Rozáliu

Štvrtok
7.11.

Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom
období, féria

17:30f

† Kristína Jozef a Rudolf

Piatok
8.11.

Piatok 31. týždňa v Cezročnom
období, féria

6:45f

† Jozef Klinovský ml.

17:00

† Anton a Augustín Jadroň

Sobota
9.11.

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky, sviatok

7:00f

† Elena Svobodová

15:00

Sobáš Andrej Špernoga a Eva
Kovalčíková

Nedeľa
10.11.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

10:00

† Justína Večerková

FARSKÉ OZNAMY (4.11.2019 – 10.11.2019)
 Pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci: dnes o 15:00
 Biblická hodina: utorok po sv. omši
 Náuka: pre birmovancov v sobotu o 16:00
 Milodar: z pohrebu rod. Volfová na kostol venovala 50,- €; rodina Šatanová 50,- € bohuznáma venovala
50,-€
 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o
Andrej Špernoga syn Miloša a Jarmily rod. Galčíkovej narodený v Trstenej bývajúci v Bobrove
a Eva Kovalčíková dcéra Miroslava a Petry rod. Černíkovej 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.
 ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI môže získať:
1. Veriaci, ktorý od poludnia 1. novembra až do polnoci 2. novembra nábožne navštívi kostol
alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplne odpustky, ktoré je
možné privlastniť iba dušiam v očistci.
2. Veriaci, ktorý od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých.
- Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť aj tri obvyklé podmienky: svätá spoveď (krátko
predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca
(Otčenáš, Zdravas´ a Sláva) a ďalej, ako vo všeobecnosti, treba vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj
ľahkému.

