LITURGICKÝ PREHĽAD
5. NEDEĽA, cez rok „A“
(10.2.2020 – 16.2.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
10.2.

Sv. Školastiky, panny,
spomienka

Utorok
11.2.

Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Streda
12.2.

Streda 5. týţdňa v Cezročnom
období, féria

Štvrtok
13.2.

Štvrtok 5. týţdňa v Cezročnom
období, féria

Piatok
14.2.

Piatok 5. týţdňa v Cezročnom
období, féria

Sobota
15.2.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

Nedeľa
16.2.

ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

17:30f

Za duše v očistci

6:45

Za ţivých ctiteľov BSJ

17:30f

† Stanislav a Marta

6:45f

Za zdravie a BP pre Máriu Kurekovú

17:30

† František a Antonia Blaškovičová

17:30f

Za zdravie a BP pre Antona Volfa

6:45f

Za členov prístrešia p. Ulíkovej

17:00

† Ján Palovčík

7:00f

† Anton a František Gura

8:00

† Marián Boroviak

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

FARSKÉ OZNAMY (10.2.2020 – 16.2.2020)

 Biblická hodina: v utorok po večernej svätej omši
 Milodar: na kostol obetovali z krstu 50,-€
 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o MIKULÁŠ KOSMEĽ syn Michala a Eleny rod. Pajtovej narodený v Trstenej bývajúci v Kline
a BC. IVANA ŠTEPÚNKOVÁ dcéra Vladimíra a Zuzany rod. Zurekovej narodená v Trstenej
bývajúca v Kline ohlasujú sa druhý krát.
Kto by mal vedomosť o nejakej zákonitej prekáţke pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť
manţelstva, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň vám odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

 Výzva občanom z PZ v Žiline: z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov
najmä seniorov na cestách v Ţilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov
na dôleţitosť, ba aţ nutnosť pouţívania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa
pohybujete po cestách za zníţenej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej
zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji
cesty. Myslíte na svoju bezpečnosť a chráňte svoj ţivot.

