LITURGICKÝ KALENDÁR
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 24.5.2020 cez rok „A“
(25.5.2020 – 31.5.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
25.5.

Féria, alebo
Sv. Gregora VII. pápeža

Utorok
26.5.

Sv. Filipa Nery, kňaza
spomienka

Streda
27.5.

Féria, alebo sv. Augustína
z Cantebury, biskupa

Štvrtok
28.5.

Féria

Piatok
29.5.

7:00

+ Tomáš Luka

18:30

+ František a Ţofia. a ml Valas

7:00f

+ Ignác Helena a Jozef

18:30

Za zdravie a BP pre Juliusa pri 50. výr.

7:00f

+ Milan Červeň

18:30

Pavol a Katarína pri 20. výr. sobáša

18:30

+ Anton Jadroň

7:00

Na úmysel

15:00f

Sobáš: Lukáš Flajs a Mária Jurčáková

8:00

Za starých rodičov Viliam a Marta
Laššák

10:00f

Pro populo – za veriacich v Kline

17:00f

Za zdravie a BP pre Štefánia Bočková

Féria
Stretnutie s birmovancami 1. Ročník
str. škôl

Sobota
30.5.

Féria po 7. veľk. nedeli

Nedeľa
31.5.

Turíce
Nedeľa zoslania Ducha
Svätého

 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o
LUKÁŠ FLAJS syn Jána a Vilmy rod. Sýkorová narodený v Dolnom Kubíne bývajúci v Kline a MÁRIA
JURČÁKOVÁ dcéra Félixa a Heleny rod. Hutkovej narodená v Námestove bývajúca v Mútnom 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.

Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Bude pekným znakom viery, keď otec, alebo matka
príde aj s deťmi do kostola na májovú pobožnosť, ktorá býva pol hodiny pred večernou sv.
omšou. Je potrebné, aby všetci mali na tvári rúška. Členovia rodiny môžu byť spolu
v kostole na jednom mieste, ostatní musia dodržiavať patričný odstup.
V rámci májovej pobožnosti sa modlíme aj deviatnik k Duchu Svätému.
Predbežný termín prvého sv. prijímania, po dohode s rodičmi sme stanovili na 28. jún.
Odporúčame rodičom, aby preberali s deťmi katechizmus a tak ich pripravovali na toto
prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie.

