LITURGICKÝ PREHĽAD
33. NEDEĽA, cez rok „C“
(18.11.2019 – 24.11.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
18.11.

Výročie posviacka bazilík sv.
Petra a Pavla, apoštolov,
ľubovoľná spomienka

17:30

Za zdravie a BP pre rodinu

Utorok
19.11.

Utorok 33. týždňa v Cezročnom
období, féria

17:30

† František Branický a Ľubica Dulíková

Streda
20.11.

Streda 33. týždňa v Cezročnom
období, féria

6:45

Za zdravie a BP zo spoločenstva BSJ
Veroniky Bolibruchovej

Štvrtok
21.11.

Obetovanie Panny Márie,
spomienka

6:45

† za duše v očistci na ktoré si nik
nespomína

Piatok
22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice,
spomienka

17:00

Za zdravie a BP pre Máriu pri 50. výr.

Sobota
23.11.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

7:00f

† Jozef Laššák ml. a Jozef Laššák st.

16:00

Za mládež vo farnosti

Nedeľa
24.11.

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 8:00
V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00
KRISTA KRÁĽA

Pro populo - za veriacich farnosti Klin
† Karol Volf

FARSKÉ OZNAMY (18.11.2019 – 24.11.2019)
 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o
Viliam Vrlák syn Viliama a Evy rod. Laššákovej narodený v Trstenej bývajúci v Kline a Barbora
Moraviaková dcéra Daniela a Moniky rod. Michalikovej narodená v Trstenej bývajúca v Kline
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.
 Omšové milodary: Ak chcete pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel
v misijných krajinách milodar na novénu , teda 9 sv. omší nasledujúcich po sebe omší 45,-€ a milodar na
gregoriánske sv. omše teda 30 sv. omší nasledujúcich po sebe 150,-€ . Kto by mal záujem takto dať
misionárom slúžiť sv. omše nech si príde zapísať úmysel do sakristie. Milodary prijímame do konca týždňa.
 Modlitba zasvätenia: vo všetkých kostoloch sa v nedeľu Krista Kráľa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou
koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom
recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
 Divadlo: Dome Kultúry v Námestove pozýva v sobotu 30. novembra a v nedeľu 1.decembra 2019 na
muzikálovú rozprávku "Legenda o zakliatom meste“, v podaní Divadla Ad1. Ide o štvrtý veľkovýpravný
muzikál z dielne kresťanských umelcov, ktorí majú na svojom konte celoslovensky úspešné muzikály „Farár
z (M)ARSU“, „Volajte ma Meggi“ a „Príbeh z Tammiru“. Predstavenie plné hudby, tanca, humoru a romantiky
v sebe spája ľahkosť rozprávky s tajomstvom biblických odkazov. Je preto rovnako príťažlivé pre veľkého i
malého diváka. Vstupné je 10.,€. Predpredaj je v Domu kultúry v Námestove.
 Škola viery: Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa v Námestove uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka
Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 18:00 a po nej bude katechéza. Novembrová katechéza sa bude
týkať 4. Božieho prikázania. Pri tej príležitosti bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy s náboženskou
tematikou. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.

