Rímskokatolícky farský úrad v Kline
FARSKÉ OZNAMY
40.týždeň od 2.10. do 8. 10. 2017
Deň

Liturgická oslava

Nedeľa
1.10.

DVADSIATA ŠIESTA
NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
Sviatosť birmovania

Pondelok
2.10.

Čas

Úmysly sv. omší

7.00

+ Dušan Štetka

10.00

Pro populo – za veriacich farnosti Klin

Svätých anjelov strážcov,
Spomienka

6.45
17.30

Za + z rod. Ondrek a Pisarčík
Za ZBP pre Jána (50 r. života)

Utorok
3.10.

Féria

6.45
17.30

+ Ján Matušák
Za birmovancov

Streda
4.10.

VÝROČIE POSVIACKY
CHRÁMU;
Slávnosť
(20. výročie)

17.00

Na úmysel

Štvrtok
5.10.

Sv. Faustíny Kowalskej,
panny; Ľub. Spomienka
Prvý štvrtok v mesiaci

6.45
17.30

+ Milan Červeň
+ František Bahleda

Piatok
6. 10.

Sv. Bruna,kňaza; Ľub.
spomienka
Prvý piatok v mesiaci

6.45
17.30

+ Augustín Klinovský
Za živých a zosnulých ctiteľov BSJ

Sobota
7. 10.

Ružencovej Panny Márie,
Spomienka

8.00
15.00
16.30

+ Serafín Hablák
Sobášna _ Patrik a Monika
Za mladých

Nedeľa
8.10.

DVADSIATA SIEDMA
NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

8.00
10.00

+ Monika Košútová (10. výr.)
Pro populo – za veriacich farnosti Klin


V týždni je prvý piatok. Chorých navštívime vo štvrtok od 9.00 hod. Spovedať
budeme v PO až St od 16.30 hod. Št a Pi od 16.00. hod.

V týždni je prvá sobota v mesiaci, preto Vás srdečne pozývame o 7.00 hod na
modlitbu rozjímavého Ruženca.

Z pohrebu obetovali na kostol 50 €...PBZ Z krstu obetovali na kostol 20€...PBZ

Október je mesiac sv. ruženca, preto pozývame všetkých na ružencovú pobožnosť,
ktorá bude bývať denne polhodinu pred večernou sv. omšou.

V stredu slávime 20. výročie posviacky chrámu. Je to slávnosť v našej farnosti
a chceme si pri tejto príležitosti spomenúť na všetkých, ktorí sa podieľali na
prestavbe tohto chrámu. Svätú omšu bude celebrovať Mons. Andrej Imrich, emeritný
pomocný spišský biskup, ktorý pred dvadsiatimi rokmi konsekroval tento
chrám..Srdečne Vás všetkých pozývame na túto slávnostnú svätú omšu.

V zbierke Boj proti hladu chudobným krajinám ste prispeli sumou 461,52 €...
PBZ...

Zmena času večernej sv. omše; od Pondelka posúvame začiatok sv. omše na 17.30
hod.!!!

Vo štvrtok 5. októbra o 15.30 hod. bude v Bobrove na obecnom úrade stretnutie
pútnikov do Sv. Zeme. Na stretnutie príde p. Vladimír Maštrla – vedúci cestovnej
kancelárie Awertour, ktorý podá bližšie informácie ohľadne púte.

Na sviatok Panny Márie Ružencovej 7.10.2017 prichádza z Poľska iniciatíva
modlitby ruženca na poľsko – slovenských hraniciach. Aj my sa môžeme zapojiť
do tejto akcie a tak spoločne vyprosovať požehnanie pre celý svet.Stretnutie bude
v Jablonke na budúcu sobotu o 14.00 hod.
 Sviatosť manželstva hodlajú prijať: Patrik Bartkovjak, syn Jozefa a Bernardíny
rod. Žofajovej, narodený v Trstenej a bývajúci v Oravskom Veselom a Monika
Pisarčíková, dcéra Františka a Marty rod. Ondrekovej, narodená v Trstenej a bývajúca
v Kline, dnes sa ohlasujú po tretí krát.
Kto by mal vedomosť o nejakej zákonitej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli
prijať sviatosť manželstva, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň odporúčame
snúbencov do vašich modlitieb.

