LITURGICKÝ PREHĽAD 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA,
NEDEĽA BOŢIEHO MILOSRDENSTVA, cez rok „A“
(20.4.2020 – 26.4.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
ráno farár

† Pavol Sivčák

kaplán

Na úmysel

ráno farár

† Marian, Anna a Štefan

kaplán

† Matúš Trnčák a Ľudovít Hušla

Streda po 2. veľkonočnej
nedeli, féria

ráno farár

† Jozef a Margita Gura

kaplán

† Rudolf Klinovský

Štvrtok
23.4.

Sv. Vojtecha, biskupa
a mučeníka, spomienka

ráno farár

† Vedelin Volf

kaplán

† Jozef a Margita Basár

Piatok
24.4.

Sv. Juraja, mučeníka,
ľubovoľná spomienka

ráno farár

Za B. pomoc a obrátenie Štefana

kaplán

† Emil Filipčík

Sobota
25.4.

Sv. Mareka, evanjelistu,
sviatok

ráno farár

† Emil a Viktória Ulík

kaplán

Na úmysel

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

kaplán

Na úmysel

Pondelok
20.4.

Pondelok po 2. veľkonočnej
nedeli, féria

Utorok
21.4.

Sv. Anzelma, biskupa
a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná
spomienka

Streda
22.4.

Nedeľa
26.4.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
CELODENNÁ POKLONA

Dnes sa začína týţdeň modlitieb za
duchovné povolania.

FARSKÉ OZNAMY (20.4.2020 – 26.4.2020)

 Sviatosť manţelstva 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.
 Celodenná poklona: 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.
 Dnes, v nedeľu Boţieho milosrdenstva bude kostol otvorený od 15.00 do 18.00 hod. na osobnú
poklonu. Odporúčame veriacim prísť v tomto čase na osobnú poklonu a vyprosiť si od Pána milosť
a poţehnanie do nášho kaţdodenného ţivota.
 Diecézna škola viery: Vo štvrtok (23.04. 2020) farnosť Námestovo vysiela sv. s prednáškou Priamy prenos
môžu veriaci sledovať v televízii TV ORAVIA a na farskom YouTube kanáli.
https://www.youtube.com/c/RímskokatolíckafarnosťNámestovo
6. tému v rámci diecéznej školy viery. Začíname o 18.00 sv. omšou, bezprostredne po sv. omši
nasleduje katechéza na tému: 7. a 10. Boţie prikázanie, ktorú prednesie Mgr. Cyril Hamrák, farár v
Zákamennom. Všetkých srdečne pozývame k sledovaniu. Do pozornosti dávame aj naším birmovancom.
 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.

