LITURGICKÝ PREHĽAD
7. NEDEĽA, cez rok „A“
(24.2.2020 – 1.3.2020)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok Pondelok 7. týždňa v Cezročnom
24.2.
období, féria

6:45

Za zdravie a BP rodiny Mariána a Eriky
Murinovej

17:30f

† Augustín a Mária Jadroň

Utorok
25.2.

Utorok 7. týždňa v Cezročnom
období, féria

6:45

† Ladislav a Margita Králik

17:30f

† Ján Lajda

Streda
26.2.

POPOLCOVÁ STREDA,

8:00f

Na úmysel

prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu

17:00f

† Albína Sroková

Štvrtok
27.2.

Štvrtok po Popolcovej strede

6:45f

Za zdravie a BP pre Soňu s rod.

17:30

† František a Antonia Blaškovičová

6:45

† Ján Rázga

7:00f

† Stanislav Košút

8:00

† Pavlína Prísažná

10:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

15:00

Pobožnosť krížovej cesty

Deň pokánia v celej Cirkv

Piatok
28.2.

Piatok po Popolcovej strede

Sobota
29.2.

Sobota po Popolcovej strede

Nedeľa
1.3.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
Jarná zbierka na charitu

FARSKÉ OZNAMY (17.2.2020 – 1.3.2020)

 Biblická hodina: v utorok po večernej svätej omši
 Milodar: novomanželia Kosmeľovci na kostol darovali 50,-€
 Pôstna krabička pre Afriku 2020: je zbierka organizovaná Slovenskou katolíckou charitou na podporu
najchudobnejších detí v subsaharskej Afrike v Ugande a Rwande. Materiály sú k dispozícii vzadu na stolíku
a viac informácií nájdete aj na plagáte a na webovej stránke www.postnakrabicka.sk.
 Pôst: v stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Iba raz
do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zaväzuje tých,
ktorí dovŕšili štrnásty rok života, všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.
 Odpustky: kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za
obvyklých podmienok úplne odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenie k druhému
a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie
pobožnosť. Tí, čo pre vážnu prekážku nemôžu sa zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky,
a to čítaním a rozjímaní o umučení a smrti Pána Ježiša, napr. štvrť hodiny.
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom čase pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného
modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.
 Jarné zbierka na Charitu : na budúci týždeň na 1. pôstnu nedeľu bude zbierka na Charitu pri sv.
omšiach. Pán Boh zaplať za milodary.
 Pôstna aktivita pre deti: začíname pôstnu aktivitu s názvom S Ježišom na hore. Námety pre jednotlivé
týždne sú Blahoslavenstvá. "Blahoslavenstvá sú osobným preukazom kresťana," hovorí pápež František
(porov. Gaudete et Exsultate, 63). Preto si ich budeme po celú pôstnu dobu až po 2. veľkonočnú nedeľu
pripomínať. Každý týždeň si predstavíme jedno blahoslavenstvo a v nasledujúcom týždni sa pokúsime
podľa neho žiť. Pozývame sa zapojiť do tejto aktivity celé rodiny. Viac na internetovej stránke.
 Modlíme sa za Slovensko: Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala
archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu
chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádanie,

klamstva a akékoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše
obrátenie. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Autor a imprimatur – Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy

