LITURGICKÝ PREHĽAD VEĽKONOČNÁ NEDEĽA,
NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA, cez rok „A“
(13.4.2020 – 19.4.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
13.4.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Utorok
14.4.

VEĽKONOČNÝ UTOROK

Streda
15.4.

VEĽKONOČNÝ STREDA

Štvrtok
16.4.

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

Piatok
17.4.

VEĽKONOČNÝ PIATOK

Sobota
18.4.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Nedeľa
19.4.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Nedeľa Božieho milosrdenstva

ráno farár

† Július Večerek

kaplán

Na úmysel

ráno farár

Za Martu Lajdovú

kaplán

† Anton Mária Laššák

ráno farár

† Jozef a Angela Pisarčík

kaplán

Na úmysel

ráno farár

† František, Pavlina a Peter Kozmeľ

kaplán

Zdravie a BP pre rod. Vorčák

ráno farár

Za zdravie B.pož. pre Františku

kaplán

† Rudolf a Emília Šatan

ráno farár

Na úmysel

kaplán

Na úmysel

8:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

kaplán

† Jozef a Anna Svetlošák

FARSKÉ OZNAMY (6.4.2020 – 12.4.2020)

v Chceme Vás, milí naši farníci uistiť, že sväté omše na Vaše úmysly sa slúžia a tiež, že Vás
zahŕňame do svojich modlitieb. Čas, ktorý zrušením verejných bohoslužieb vznikol, venujme
modlitbám a pôstu. Keď nebezpečenstvo nákazy pominie, o to radšej sa budeme stretávať v
našich chrámoch, spoločne sa modliť a ďakovať Bohu.
v Sviatosť manželstva chcú prijať:
o
LUKÁŠ MEŠKO syn Jána a Ľubomíry rod. Matušákovej narodený v Trstenej bývajúci v Kline
a BARBORA KUBICOVÁ dcéra Antona a Jolana rod. Nešťákovej narodená v Trstenej bývajúca v
Námestove 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.
v Úplne odpustky na nedeľu Božieho milosrdenstva: každý kto si na nedeľu Božieho milosrdenstva pri
verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva (v kostole alebo v kaplnke) nábožne uctí tento obraz
a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na
úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci
Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.), môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre
duše v očistci.
v Modlitba duchovného sv. prijímania:
Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa
nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej
príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so
svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ
a kraľuješ na veky vekov. Amen.

