LITURGICKÝ PREHĽAD
TRIDSIATA NEDEĽA „CEZ ROK“ - „B“
(24.10.2021 – 31.10.2021)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin

Nedeľa
24.10.

TRIDSIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
- MISIJNÁ NEDEĽA

Pondelok
25.10.

Výročie posviacky katedrály
sv. Martina z Tours, sviatok

Utorok
26.10.

30. týždňa „cez rok“,
féria

Streda
27.10.

30. týždňa „cez rok“,
féria

Štvrtok
28.10.

Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov, sviatok

Piatok
29.10.

30. týždňa „cez rok“,
féria

Sobota
30.10.

30. týždňa „cez rok“, féria
alebo Panny Márie v sobotu,
ľub. spomienka

Nedeľa
31.10.

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00 k

NA ÚMYSEL

9:00 f

PRO POPULO – ZA VERIACICH FARNOSTI KLIN

11:00 k

ZA ZDR. A B. POŢ. PRE EVU MIŠEKOVÚ S ROD.

6:45 f

NA ÚMYSEL – ZA JANU

14:00 k

+ JÁN KOŠÚT - POHREB

6:45 f

+ MÁRIA A JOZEF JANDROŇ

18:00 k

+ Z ROD. VENDELÍNA A ĽUDMILY KOŠÚT

18:00 k

ZA ZDR. A B. POŢ. PRE ALOJZA CHOVANCA

6:45 k
18:00 f
6:45 k
18:00 f
7:00 f
18:00 k

+ MONS. ŠTEFAN SEČKA (1. VÝROČIE)

+ IMRICH, PAVLÍNA A ANTON
+ JOZEF A JOZEFÍNA
+ FLORIÁN ŠATAN (30. DEŇ)
+ JOZEF A JÚLIA
+ JOZEF PRÍSAŢNÝ (NEDOŢITÝCH 35 R.)

7:00 f

PRO POPULO – ZA VERIACICH FARNOSTI KLIN

9:00 k

+ MÁRIA HAJDUKOVÁ

11:00 k

NA ÚMYSEL

FARSKÉ OZNAMY (24.10. – 31.10.2021)

 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o MARTIN KLINOVSKÝ, syn Rudolfa a Janky rod. Červeňovej, narodený
v Trstenej a bývajúci v Kline, a STANISLAVA GRACIKOVÁ, dcéra Daniela
a Janky rod. Rejdugovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Oravskej
Jasenici, ohlasujú sa tretí 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.

FARSKÉ OZNAMY (24.10. – 31.10.2021)

 Dnes popoludní o 15:00 bude októbrová pobožnosť.
 V stredu večerná sv. omša bude s osobitnou katechézou pre deti
a mládež.
 Dnes slávime v Cirkvi misijnú nedeľu. Povzbudzujeme vás k modlitbe
a obete na úmysel šírenia radostnej zvesti vo svete. Zbierka v našej farnosti
bola minulý týţdeň.
 Z príležitosti sviatku Všetkých svätých a všetkých verných zosnulých
budeme vysluhovať sviatosť zmierenia každý deň hodinu pred večernou
svätou omšou. Z tohto dôvodu prosíme o predmodlievanie svätého ruţenca
ruţencové spoločenstvá.
 Na budúcu sobotu budeme vysluhovať sviatosť krstu.
 Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa posúva čas z letného na
zimný, t.z. o 3:00 letného času sa posunie na 2:00 zimného času. Časy sv.
omší v nedeľu uţ budú v zimnom posune.
 Minulú nedeľu začala diecézna fáza Synody o synodalite, ktorú vyhlásil
Svätý Otec František. Cieľom synody je vytvárať ducha spoločenstva, aby
sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. Všetkých
povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a sledovať web stránku
www.synoda.sk, a sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu
dňa 7.11.2021 bude v celej Spišskej diecéze zverejnená moţnosť ako sa
zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením svojho názoru ohľadom
spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na
spoluprácu.
 Oznamujeme vám, ţe dňa 28. októbra 2021, na sviatok sv. apoštolov
Šimona a Júdu, si pripomenieme 1. výročie úmrtia spišského diecézneho
biskupa Mons. Štefana Sečku. V tento deň bude v Katedrále sv. Martina
v Spišskej Kapitule o 16.00 hod. celebrovaná svätá omša obetovaná za
spásu jeho nesmrteľnej duše. Povzbudzujeme vás k duchovnej účasti
a modlitbám za spásu jeho nesmrteľnej duše.
 Z príleţitosti návštevy pápeţa Františka v Košiciach bola vydaná pamätná
eurobankovka nulovej hodnoty. Má koltúrno-zberateľskú hodnotu. Kto by
mal záujem o získanie tejto bankovky, môţe sa zapísať na stolíku, ţe si ju
zakúpi v hodnote 5,-€. Celý výnos bude pouţitý na opravu košickej
Katedrály, Dómu sv. Alţbety.

