LITURGICKÝ PREHĽAD
4. ADVENTNÁ NEDEĽA, cez rok „A“
(23.12.2019 – 29.12.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
23.12.

Pondelok po 4. adventnej nedeli,
féria

Utorok
24.12.

Utorok po 4. adventnej nedeli,
féria

Streda
25.12.

NARODENIE PÁNA
Slávnosť, prikázaný sviatok

Štvrtok
26.12.

Sv. Štefana,
prvého mučeníka, Sviatok

Piatok
27.12.

Sv. Jána,
Apoštola a evanjelistu, Sviatok

Sobota
28.12.

Sv. Neviniatok,
mučeníkov, Sviatok

Nedeľa
29.12.

17:30f

Za zdravie a BP pre Janku pri 60. Výr.

7:00

† Michala Pavlína Mišek

23:00f

Polnočná sv. omša

8:00

Za zdravie a BP pre manželov Miroslava
a Danku

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

8:00f

Na úmysel

10:00

† rodičov Štefan a Štefánia a brat Štefan

6:45f

† Viliam a Monika Tomaštík

17:00

† Ján Boroviak

7:00f

† Marta 30. dní po pohrebe

SVÄTEJ RODINY JEŢIŠA,
8:00f
MÁRIE a JOZEFA, sviatok
Prvá nedeľa po Narodení Pána 10:00

FARSKÉ OZNAMY (23.12.2019 – 29.12.2019)

Pro populo - za veriacich farnosti Klin
† Albín 10. výr.

 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 druhý 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 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.
 Jasličková poboţnosť: v stredu 25.12. na Narodenie Pána pozývame na Jasličkovú pobožnosť
o 16:00
 Poţehnanie rodín: v nedeľu 29.12. na sviatok Svätej rodiny si pri sv. omšiach bude možnosť pre
manželov obnoviť manželské sľuby. Ak je to možné nech manželia stoja pri sebe počas sv. omše.
 Betlehemské svetlo: v utorok 24.12. bude možnosť vziať si do svojich príbytkov Betlehemské
svetlo počas dňa. Svetlo bude horieť v predsieni kostola.
 Vianočná Koleda: posviacka domov
o 26.12. štvrtok od 13:00 p. farár od kostola dole po hlavnej ulici
kaplán - z vyšného konca ako vlani, ktorí budú čakať budeme
pokračovať v ostatné dní od 9:00 podľa záujmu prosíme nahlásiť
záujemcov v sakristii u pána kostolníka

o

Veď kým všetko objímalo hlboké ticho a noc v rýchlom behu došla do polovice,
zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba, z kráľovského trónu, ako tvrdý bojovník
doprostriedka zeme, odsúdenej na záhubu. Múdr. 18, 14-15

o
 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.

