LITURGICKÝ PREHĽAD
2. PÔSTNA NEDEĽA, cez rok „A“
(9.3.2020 – 15.3.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
9.3.

Pondelok
po 2. pôstnej nedeli

Utorok
10.3.

Utorok
po 2. pôstnej nedeli

Streda
11.3.

Streda
po 2. pôstnej nedeli

Štvrtok
12.3.

Štvrtok
po 2. pôstnej nedeli

Piatok
13.3.

Piatok
po 2. pôstnej nedeli

Sobota
14.3.
Nedeľa
15.3.

výročie zvolenia pp Františka 2013

Sobota
po 1. pôstnej nedeli

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

6:45f

† Daniel Gogolák

14:00

† Miroslav Václav - pohrebná

6:45

† Pavlína Prísažná

17:30

† Róbert Ganobjak 30. dní pohrebu

6:45f

Na úmysel

17:30

Za zdravie Kristíny

17:30f

Za zdravie a BP pre Máriu Mišekovú

6:45f

† Miroslav Tilka

17:00

† Štefánia Uradníková

7:00f

Na úmysel za rodinu Antušák

8:00

† Valéria Bolibruchová ročnica

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

15:00

Pobožnosť krížovej cesty

FARSKÉ OZNAMY (9.3.2020 – 15.3.2020)

 Biblická hodina: v utorok po večernej svätej omši
 Milodar: z krstu na kostol darovali 50,-€
 Jarné zbierka na Charitu : zbierkou na Charitu, ktorá sa konala na 1. pôstnu nedeľu sme prispeli sumou
530,-€, Pán Boh zaplať všetkým za milodary.


Stretnutie miništrantov dnes po sv. krížovej ceste



V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska odporúča všetkým katolíckym inštitúciám
pravidelne sledovať a dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s
príslušnými predstaviteľmi verejnej správy. Ochrana zdravia je kresťanskou povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo
nákazy, neodporúčame organizovať pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem
liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia,
prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak,
majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. V chrámoch odporúčame dočasne nepoužívať
sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety - knižky, ružence, atď. Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do
rúk. Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto podávania rúk.
Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou
zábranou. Vyhnúť sa treba aj preplneniu chrámových priestorov. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za
chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja!
Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a
ochranu. Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním. Mons. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS V Bratislave, 6. marca 2020

