LITURGICKÝ PREHĽAD
29. NEDEĽA, cez rok „C“
(21.10.2019 – 27.10.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok Pondelok 29. týždňa v Cezročnom
21.10.
období, féria
18:30f

† Karol Volf

Utorok
22.10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža,
ľubovoľná spomienka

18:30f

† Imrich

Streda
23.10.

Sv. Jána Kapistránskeho,
kňaza, ľubovoľná spomienka

18.30 f

Na úmysel

Štvrtok
24.10.

Sv. Antona Máriu Clareta,
biskupa, ľubovoľná spomienka

18:30f

† Jozef a Margita Gura

Patok
25.10.

Výročie posviacky katedrálneho
chrámu sv. Martina z Tours,
sviatok

6:45f

Za zdr. a B. pomoc pre Veroniku 70. R

17:00

Za zdravie a BP pre Katarínu pri 50. výr.

Sobota
26.10.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

7:00f

Za zdr. a Bp. pre jubilujúceho Jozefa

8:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

10:00

Za zdravie a BP pre Karola

15:00

Októbrová ružencová pobožnosť

Nedeľa
27.10.

TRIDSIATA NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY (21.09.2019 – 27.10.2019)
 Modlitba sv. ruženca: V mesiaci október sa modlíme pol hodinu pred sv. omšami spoločne ruženec.
 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 prvý 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.
 Úplne odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo rodine, rehoľnom
spoločenstve alebo náboženskom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí päť desiatkov
ruženca, 2. k modlitbe treba pridať nábožne rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba
vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku
 Šarkaniáda: dnes o 13:00 hod. organizujeme pre rodiny s deťmi v spolupráci s OZ Orlovňa a Jednota
dôchodcov Klin, Šarkaniádu na Kuňom vrchu. Pripravené sú súťaže občerstvenie a prekvapenie.
 Misijná nedeľa: Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť
obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán
Boh zaplať.
 Zmena času: V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00
hod. stredoeurópskeho času.
 Zasadanie farskej rady dnes o 16.00 hod. Prosím všetkých členov o účasť.
 V týždni sa uskutoční zápis žiakov na prijatie sviatosti birmovania od 8. ročníka ZŠ.

