LITURGICKÝ PREHĽAD
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, cez rok „A“
(27.4.2020 – 3.5.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
27.4.
Utorok
28.4.
Streda
29.4.
Štvrtok
30.4.
Piatok
1.5.
Sobota
2.5.
Nedeľa
3.5.

Pondelok
po 3. veľkonočnej nedeli
Sv. Petra Chanela, kňaza
a mučeníka, ľubovoľná
spomienka
Sv. Kataríny Sienskej, panny
a učiteľky Cirkvi, patrónky
Európy, sviatok
Sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná
spomienka
Sv. Jozefa, robotníka,
ľubovoľná spomienka
prvý piatok v mesiaci
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa
Cirkvi, spomienka
(Fatimská sobota)
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA,
Nedeľa Dobrého Pastiera

ráno farár

† Ondrej a Justína Sivčák

kaplán

Na úmysel

ráno farár

† Anna Ondrigová

kaplán

Za zdravie a BP pre Katarínu Bahledovú pri
65. výr.

ráno farár

† za zomrelých z rodiny Klozíkovej

kaplán

Na úmysel

ráno farár

† Justína Ganobjaková

kaplán

Na úmysel

ráno farár

† Margita a Ján

kaplán

† Ivan Mišek

ráno farár

Na úmysel

kaplán

Za duše v očistci

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

kaplán

Na úmysel

FARSKÉ OZNAMY (27.4.2020 – 3.5.2020)

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 Celodenná poklona: dnes v nedeľu 26.4.2020 od 14.00 do 18:00 hod. Členovia rodiny môžu byť ako
skupinka v kostole spolu, ostatní jednotlivci nech udržujú od seba v kostole patričný odstup. Prosíme
všetkých, aby si zakryli ústa a nos rúškou.
v Týždeň modlitieb za duchovné povolania: V týždni modlitieb za duchovné povolania od 26.4. – 3.5.
v rámci modlitieb, adorácie, či pobožnosti za duchovné povolanie, veriaci, ktorý sa v tomto týždni
nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
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.

V tomto týždni bude kostol otvorený denne od 17.00 do 18.30 na súkromnú adoráciu.
Veriaci majú možnosť prísť do kostola a urobiť si súkromnú pobožnosť. Je potrebné, aby
všetci mali na tvári rúška. Členovia rodiny môžu byť spolu v kostole na jednom mieste,
ostatní musia dodržiavať patričný odstup.

