LITURGICKÝ PREHĽAD
30. NEDEĽA, cez rok „C“
(28.10.2019 – 3.11.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov,
28.10.
sviatok

6:45f

† z rod. Biščákovej

14:00

† Volf - pohrebná

14:00

† Emília Šatanová - pohrebná

17:30f

† Jozef a Anna Magátová

Utorok
29.10.

Utorok 30. týždňa v Cezročnom
období, féria

Streda
30.10.

Streda 30. týždňa v Cezročnom
období, féria

6:45

Za zdravie a BP pre rodinu Jána a
Magdalény

17:30f

† Ján a Angelina Krivánikovi

Štvrtok
31.10.

Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom
období, féria

17:30f

Za živých a † ctiteľov BSJ

8:00f

zdravie a BP pre Oľgu

Piatok
1.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Slávnosť, prikázaný sviatok

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin Za

16:00

Pobožnosť v kostole na spomienku na
všetkých verných zosnulých

8:00f

† z rod. Tatíkovej a Lipjakovej

10:00f

Za Duše všetkých zosnulých

8:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

10:00

† Roman Gizela a František

15:00

Pobožnosť na prvú nedeľu

Sobota
2.11.

Nedeľa
3.11.

– prvý piatok v mesiaci

Spomienka na všetkých
verných zosnulých
– prvá sobota v mesiaci

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY (28.10.2019 – 3.11.2019)
 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 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.
 Spoveď: príležitosť ku sv. spovedi v tomto týždni:
pondelok – utorok
od 16:30 – 17:30 hod.
v stredu pozývame mládež streda – štvrtok
od 14:00 – 17:30 hod.
 Chorých navštívime vo štvrtok od 9:00 hod.
 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.
 Kampaň sviečka za nenarodené deti: Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky
zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte
projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám – ktoré zažili spontánne potraty
alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej
zapálením vyjadrite, že Vám záleží na každom ľudskom život, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na

Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc
žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1,- €, veľká v skle 4,- €. Fórum života vám
ďakuje za podporu.
 Misijná nedeľa: Minulú nedeľu sa konala celosvetová zbierka na misie. Prispeli sme sumou 660,- €. Za
vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

