Rímskokatolícky farský úrad v Kline
FARSKÉ OZNAMY
17. týždeň od 23.4. do 29.4. 2018
Deň

Nedeľa
22.4.

Liturgická oslava

Čas

Úmysly sv. omší

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
Dobrého pastiera

8.00

Za + rod. Angela, Karol, Ján, Jozef Večerek

10.00

Pro populo – za veriacich farnosti Klin

Pondelok
23.4.

Sv. Vojtecha, biskupa
a mučeníka; Spomienka

6.45

+ Štefan Jendroľ (30. deň po pohrebe)

Utorok
24.4.

Sv. Juraja, mučeníka; ľub.
spomienka

17.30

Za ZBP pre Martina ml.(50 r.) a Martina st. (70 r.)

Streda
25.4.

Sv. Marka, evanjelistu;
Sviatok

17.30

+ Jozef a Emília Kravák

Štvrtok
26.4.

Celodenná adorácia

6.45
17.30

+Vojtech a Berta

Piatok
27.4.

Féria

6.45
17.30

Za ctiteľov BSJ sestry Viktórie Večerkovej
+ Martin Loffay

Sobota
28.4.

Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona
z Montfortu, kňaza; ľub.
spomienka,

7.00
8.00

+ Justína a Štefan Lajda
+ Ján a Margita

Nedeľa
29.4.

PIATA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

8.00
10.00

+ Marián Borovjak
Pro populo – za veriacich farnosti Klin

+ Jozef Nešťák ( 30. deň po pohrebe)

Príležitosť ku sv. spovedi bude v PO až PI ½ h. pred večernou sv. omšou .

V štvrtok (26.4.) bude v našej farnosti vystavená poklona k Najsvätejšej Sviatosti
Oltárnej po rannej sv. omši až do 17.00 hod. Potom bude eucharistické požehnanie.

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Svoj milodar môžte odovzdať do krabičiek,
ktoré budú mať miništranti pri východe z kostola. PBZ...

Ponúkame možnosť zúčastniť sa dňa 12.5. (t.j. v sobotu) Modlitbového dňa k úcte
Matke všetkých národov v Mestskej hale na Klokočine v Nitre. Odchod autobusu je
o 04.30 hod. zo zástavky na začiatku Klina. Cena autobusu je 11€. Kto by mal
záujem nech sa nahlási u p. Želmíry Kosmeľovej...

Na púť do Talianska (v termíne od 3.6. – do 9.6.2018 ) je ešte voľných päť miest.
Prosíme tích, ktorí sa prihlásili, aby do budúcej nedele odovzdali mailovú adresu,
alebo korenšpondenčnú adresu,do zákristie kostola, aby vás touto cestou mohla
kontantovať cestovná agentúra ...

V piatok po večernej sv. omši prosíme všetky deti, aby prišli na nácvik na prvé sv.
prijímanie..
Sviatosť manželstva hodlajú prijať: Roman Toth, syn Dušana a Márie rod. Šebeňovej,
narodený v Bratislave a bývajúci v Bratislave a Marianna Volfová, dcéra Františka
a Anny rod. Kudiakovej, narodená v Trstenej a bývajúca v Kline, dnes sa ohlasujú po
druhý krát.
Michal Hrubjak, syn Ivana a Emílie rod. Borovjakovej, narodený v Trstenej a bývajúci
v Kline a Mária Gočálová, dcéra Antona a Márie rod. Stašákovej, narodená
v Oravskom Veselom a bývajúca v Oravskom Veselom, dnes sa ohlasujú po prvý 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.

