LITURGICKÝ PREHĽAD
3. NEDEĽA, cez rok „A“
(27.1.2020 – 2.2.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
27.1.

Sv. Angely Merici, panny,
ľubovoľná spomienka

Utorok
28.1.

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi,
spomienka

Streda
29.1.

Streda 3. týždňa v Cezročnom
období, féria

Štvrtok
30.1.

Štvrtok 3. týždňa v Cezročnom
období, féria

Piatok
31.1.

Sv. Jána Bosca, kňaza,
spomienka

Sobota
1.2.
Nedeľa
2.2.

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
Prvá sobota v mesiaci

NEDEĽA
OBETOVANIE PÁNA

17:30f

† Mária a František Ptačin

6:45

† Anton a Rozália Červeň

17:30f

† Rodolf a Žofia Hládek

6:45f

zdravie a BP pre Miroslava Guru s rod.

17:30

Za duše v očistci

17:30f

† Johana Prísažná

6:45f

† František Skyšák kňaz 75. výr. smrti

17:00

Za Božiu pomoc a ochranu pre Lukáša

7:00f

Pobožnosť Fatimskej soboty

8:00f

Zdravie a BP pre Máriu Kočálkovú

8:00

† Emília Laššáková

10:00f

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

FARSKÉ OZNAMY (27.1.2020 – 2.2.2020)
 Biblická hodina: v utorok po večernej svätej omši
 Milodar: na kostol obetovala Bohu známa 50,-€
 Zvonček z dnešnej nedele pre katolícke školy: Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons.
Štefana Sečku bude zvonček z poslednej januárovej nedele bude použitý pre potreby katolíckych škôl
Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na
spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych
zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a
rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. Všetkým, ktorí obetovali svoj milodar
vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať!
 Požehnanie sviec: bude pri sv. omšiach v nedeľu na sviatok Obetovania Pána (Hromnice).
 Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov: Srdečne Vás pozývame na Modlitbový deň k úcte
Panny Márie, Matky všetkých národov, ktorý sa uskutoční v sobotu 15. februára 2020 v Klokočine pri Nitre
Viac informácií na nástenke a na internetovej stránke.
 Príprava na manželstvo: Od 6.3. - 8.3. 2020. sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho
milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo, ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín
na Slovensku. Ak by ste mali snúbencov, ktorí by sa chceli prihlásiť na túto prípravu, viac informácii na
nástenke a na internetovej stránke.
 Don Bosco akadémia: Budúcu nedeľu, 2.2.2020, Saleziáni don Bosca a mladí v Námestove pozývajú na
„Don Bosco akadémiu“ v Dome kultúry v Námestove. Pri príležitosti sviatku don Bosca pripravili divadelné
predstavenie na tému: „Nečakané stretnutie". Pre verejnosť bude predstavenie o 14:00 hod., a o 16:00 hod.
pre rodičov účinkujúcich.
 Nové termíny krstov: Krsty: budú bývať v poslednú sobotu v mesiaci: 01.02.; 29.02.; 28.03.; 25.04.;
30.05.; 27.06.; 25.07.; sú zverejnené aj na internetovej stránke v podstránke farnosť – Sviatosť krstu

