LITURGICKÝ PREHĽAD Kvetná nedeľa,
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA, cez rok „A“
(6.4.2020 – 12.4.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
ráno farár

† Jozef Sroka

kaplán

Za zdravie a BP pre Martina a Máriu pri 40 výr.
syna Martina a Timoteja

ráno farár

† Mária Chomatová

kaplán

† František Stahoň

ráno farár

† Jána a Juliana Ľušťon

kaplán

† Miroslav Václav (30 dní po pohrebe)

17:00f

Za kňazov

LIVE

Prenos na facebook obec Klin

Pondelok
6.4.

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŢDŇA

Utorok
7.4.

UTOROK VEĽKÉHO TÝŢDŇA

Streda
8.4.

STREDA VEĽKÉHO TÝŢDŇA

Štvrtok
9.4.

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Piatok
10.4.

VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UTRPENIA 17:00f
A SMRTI PÁNA
LIVE

Sobota
11.4.

BIELA SOBOTA
Veľkonočná vigília

Nedeľa
12.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA PÁNOVHO
ZMŔTVYCHVSTANIA

Prenos na facebook obec Klin

20:00f

Na úmysel

LIVE

Prenos na facebook obec Klin

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

LIVE

Prenos na facebook obec Klin

kaplán

Za zdravie a BP pre rodinu Michala a Márie

FARSKÉ OZNAMY (6.4.2020 – 12.4.2020)

 Chceme Vás, milí naši farníci uistiť, ţe sväté omše na Vaše úmysly sa slúţia a tieţ, ţe Vás
zahŕňame do svojich modlitieb. Keď nebezpečenstvo nákazy pominie, o to radšej sa budeme
stretávať v našich chrámoch, spoločne sa modliť a ďakovať Bohu.
 SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU SA V NAŠEJ FARNOSTI V NASLEDUJÚCICH DŇOCH NEMÔŢE
A NEBUDE KONAŤ DOTERAZ ZAUŢÍVANÝM HROMADNÝM SPÔSOBOM (na základe pokynov
zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste a aby sa
maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí). Prosíme všetkých veriacich,
aby tento stav rešpektovali a boli trpezliví. Nemôţeme si v týchto okolnostiach všetci ţiadať všetko, na
čo sme beţne zvyknutí. Povzbudzujeme Vás k vzbudeniu si dokonalej ľútosti (krátky návod je aj na
internetovej stránke).
 Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa v aktuálnej situácii obmedzuje iba na NEVYHNUTNÉ PRÍPADY
(napr. v nebezpečenstve smrti). Neváhajte sa informovať aj na tel. č.: +421 949 168 825 kaplán Marek Forgáč

 Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné Trojdnie: Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu
tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môžete si ju stiahnuť na internetovej stránke.

 Veľký piatok: PRÍSNY PÔST (len raz do sýtosti sa najesť - zaväzuje od 18. do 60. roku života) a
zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (platí od 14. roku života).

 Poţehnanie veľkonočných pokrmov v kostole nebude. Spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí
modlitba požehnania v rodine (vykoná ju otec alebo matka). Texty si môžete stiahnuť na internetovej
stránke.

 Úplne odpustky: môžeme získať pri požehnaní Urbi et Orbi Svätého Otca na Veľkonočnú nedeľu (cez
prenos televízie alebo rozhlasu).

 PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE: Prosíme rodičov, aby s prvoprijímajúcimi deťmi využili čas okrem modlitieb
aj na opakovanie a prehĺbenie základných náboženských vedomostí a na osvojenie si priebehu sviatosti
zmierenia.
 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.

