LITURGICKÝ PREHĽAD
27. NEDEĽA, cez rok „C“
(07.10.2019 – 13.10.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
7.10.

Ružencovej Panny Márie,
spomienka

18:30f

Za zdravie a BP rodiny Petra a Márie

Utorok
8.10.

Utorok 27. týždňa v Cezročnom
období, féria

18:30f

Za zdravie a BP pre jubilujúcich manželov
Ľubomíra a Marcelu

Streda
9.10.

Sv. Dionýza, biskupa, a
spoločníkov, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

15:00f

† Jozef a Angela Gromada

Štvrtok
10.10.

Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom
období, féria

18:30f

Za zdravie a BP pre Annu Šmejkalovú
pri 70. výr

Piatok
11.10.

Sv. Jána XXIII. pápeža
ľubovoľná spomienka

6:45f

Celestína Ondrej a Valéria Pajtová

17:00

Za požehnanie manželov Karol
a Katarína pri 20. Výr.

Sobota
12.10.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

7:00f

Za zdravie a BP pre Mateja

15:00

Sobáš Filip Fidrik a Monika Bahledová

8:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

Nedeľa
13.10.

DVADSIATA ÔSMA
NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

10:00

Na úmysel

15:00

Októbrová ružencová pobožnosť

FARSKÉ OZNAMY (07.09.2019 – 13.10.2019)
 Modlitba sv. ruženca: V mesiaci október sa modlíme pol hodinu pred sv. omšami spoločne ruženec.
 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o
Ing. Filip Fidrik syn Jozefa a Anny rod. Pikošovej narodený v Trstenej bývajúci v Rabči a Mgr.
Monika Bahledová dcéra Ľudovíta a Anny rod. Kviatekovej narodená v Trstenej bývajúca v Kline
ohlasujú sa tretí krát.
o
Michal Václav syn Stanislava a Janky rod. Pajtovej narodený v Trstenej bývajúci v Kline
a Kristína Benčeková dcéra Jozefa a Margity rod. Kozlovskej narodená v Trstenej bývajúca v
Námestove ohlasujú sa druhý 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.
 Úplne odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo rodine, rehoľnom
spoločenstve alebo náboženskom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí päť desiatkov
ruženca, 2. k modlitbe treba pridať nábožne rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba
vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku
 Boj proti hladu: Dnešnú nedeľu organizuje Vincentská rodina 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky
Boj proti hladu, kúpou medovníkového srdiečka podporíme charitatívne projekty na Hity, Hondurase, v
Albánsku, Ukrajine v Rusku a Slovensku. Všetkým darcom vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať.
 Kurz Samuel: Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 35 rokov, ktorí hľadajú
svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna), každú tretiu
nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť
sa je možné do 10. Októbra 2019.
 Duchovná obnova: Kňazský seminár v Spišskom Podhradí Spišská Kapitula, organizuje duchovnu obnovu
v dňoch 29.11. - 1.12.2019, alebo 6.12. - 8.12.2019 na túto obnovu pozývajú chlapcov, mladých mužov
Niekedy potrebuje človek vojsť do TICHA - a na nejaký čas odísť z kolotoča tohto sveta. Zamyslieť sa nad
svojím vzťahom s Bohom, nad svojim životom, správaním, hodnotami, nad otázkami, ktoré má vo svojom
vnútri... (A čas strávený v pokojnom prostredí Spišskej Kapituly ti v tom môže určite pomôcť.) O to viac, že je
čas adventu a môžeš sa viac pripraviť na Vianoce. Bližšie informácie ks.kapitula. Duchovna-obnova
 Nová web stránka obce: oznamy nájdete už na novej stránke obce klin.sk

