LITURGICKÝ PREHĽAD
1. PÔSTNA NEDEĽA, cez rok „A“
(2.3.2020 – 8.3.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
2.3.

Pondelok
po 1. pôstnej nedeli

Utorok
3.3.

Utorok
po 1. pôstnej nedeli

Streda
4.3.

Streda
po 1. pôstnej nedeli

Štvrtok
5.3.

Štvrtok
po 1. pôstnej nedeli

Piatok
6.3.
Sobota
7.3.
Nedeľa
8.3.

Piatok
po 1. pôstnej nedeli
Prvý piatok v mesiaci
Sobota
po 1. pôstnej nedeli
Prvá sobota v mesiaci
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

6:45

Za duše v očistci

17:30f

† Gerhard

6:45

† Ján a Štefánia Šulík

17:30f

† Ivan Mišek

6:45

† Ferdinand Pisarčík

17:30

† František a Emília Bahleda

17:30f

† Mária a František Luka

6:45f

Za ctiteľov BSJ spol. Antónie Kovalčíkovej

17:00

Za zdravie a BP pre rod. Antona Kviatka

7:00f

Pobožnosť Fatimskej soboty

8:00f

Za rehoľnú sestru Konzolatu

8:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

10:00

Za zdravie a BP pre Ľuboša pri 40. výr.
a jeho rodinu

15:00

Pobožnosť krížovej cesty

FARSKÉ OZNAMY (2.3.2020 – 8.3.2020)

 Biblická hodina: v utorok po večernej svätej omši
 Milodar: z krstu na kostol darovali 150,-€
 Spoveď: príležitosť ku sv. spovedi v tomto týždni:
pondelok – utorok
streda mládež
štvrtok
piatok
 Chorých navštívime vo štvrtok od 9:00 hod.










od 17:00
od 15:00
od 16.30
od 15:00

–
–
–
–

17:30 hod.
17:30 hod.
17.30 hod.
17:30 hod.

Jarné zbierka na Charitu : dnes na 1. pôstnu nedeľu sa koná zbierka na Charitu pri sv. omšiach. Výnos zbierky
bude použitý na podporu a skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb, ktoré poskytuje Spišská Katolícka charitavo
všetkých regiónoch Spišskej diecézy, kde charita pôsobí. Pán Boh zaplať za milodary.
Jarné kántrové dni: budú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a
činorodá láska k blížnemu.
Odpustky: kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých
podmienok úplne odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenie k druhému a rozjímal o umučení
a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo pre vážnu
prekážku nemôžu sa zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaní o umučení
a smrti Pána Ježiša, napr. štvrť hodiny.
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom čase pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý
a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.
Adorácia pre birmovancov: v sobotu 7.3. o 18:00 hod. pozývame všetkých birmovancov na Eucharistickú adoráciu
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich: v piatok 6.3. po sv. omši za účastí detí pozývame všetkých rodičov na spoločné
stretnutie pod farou,
Stretnutie miništrantov v nedeľu 8.3. po sv. krížovej ceste

