LITURGICKÝ PREHĽAD
1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA, cez rok „A“
(30.12.2019 – 5.1.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
30.12.
Utorok
31.12.
Streda
1.1.
Štvrtok
2.1.
Piatok
3.1.
Sobota
4.1.
Nedeľa
5.1.

Pondelok
Šiesty deň oktávy Narodenia
Pána,
Utorok
Siedmy deň oktávy Narodenia
Pána,

17:30f

† Mária Jadroňová 30. deň po pohrebe

15:00

Sobáš Karol Hrubjak
a Patrícia Kovalčíková
Za zdravie a BP pre spolužiakov
a tr. uč. Zlatice

17:00f

Ďakovná poboţnosť na konci roka

8:00

Za členov prístrešia sv. Rodiny
(ul. Zápotočná)

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Nazianského, biskupov a
učiteľov Cirkvi, spomienka
Najsvätejšieho mena Jeţiš,
ľubovoľná spomienka

17:30f

† Ján a Angelína Krivaník

6:45f

† Albín

Prvý piatok v mesiaci

17:00

† Miroslav Úradník

Sobota vo Vianočnom období,
féria

7:00f

Fatimská pobožnosť

8:00f

† Ľudovít Baculák

8:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

10:00f

Na úmysel

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE
BOHORODIČKY, slávnosť

Prvá sobota v mesiaci

DRUHÁ NEDEĽA
PO NARODENÍ PÁNA

FARSKÉ OZNAMY (30.12.2019 – 5.1.2019)

 Sviatosť manţelstva chcú prijať:
o KAROL HRUBJAK syn Karola a Tatiany rod. Kačenovej narodený v Trstenej bývajúci
v Oravskej Polhore a PATRÍCIA KOVALČÍKOVÁ dcéra Floriána a Aleny rod. Klinovskej
narodená v Trstenej bývajúca v Kline ohlasujú sa tretí krát.
o JOZEF LUSCOŇ syn Jozefa a Moniky rod. Cvoligovej narodený v Trstenej bývajúci v Oravskej
Polhore a ZDENKA BLAŢEKOVÁ dcéra Antona a Márie rod. Štepunkovej narodená v Trstenej
bývajúca v Kline ohlasujú sa druhý 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.
Chorých navštívime vo štvrtok od 9:00 hod.
Ďakovná poboţnosť na konci roka: kto sa 31.12. 2019 v utorok zúčastní na speve hymnu Teba, Bože,
chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Vzývanie Ducha Svätého: kto sa pri verejnej pobožnosti 01.01. 2020 v stredu zúčastní na speve alebo
recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné
odpustky.
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. Bližšie informácie o prijímacom konaní na štúdium katolíckej teológie si
uchádzači môžu pozrieť na internetovej stránke kňazského seminára.
Kurz Billingsovej metódy: Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre
manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s manželskou
plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva podľa učenia Cirkvi.
Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby, všetci tí, ktorí slúžia vo farnostiach pri šírení

radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z dvoch
stretnutí v termínoch: január a marec Miesta a konania kurzu:
o Lendak: 18. 1. 2020 a 14. 3. 2020, od 14.00-18.00 hod.
o Námestovo: 25. 1. 2020 a 21. 3. 2020, od 14.00-18.00 hod.

