LITURGICKÝ PREHĽAD
17. NEDEĽA, cez rok „C“
(29.7.2019 – 4.8.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok
29.7.

Sv. Marty,
spomienka

Utorok
30.7.

Bl. Zdenky Cecílie
Schelingovej, panny a
mučenice, ľubovoľná spomienka

Streda
31.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,
spomienka

Štvrtok
1.8.
Piatok
2.8.
Sobota
3.8.

Nedeľa
4.8.

18:30

† Alžbeta Habláková

6:45

† Leonard a Anna Štepúnek

18:30f

Za snúbencov Mikuláša a Kludiu

6:45f

† z rodiny Vendelína Volfa

18:30

† Štefan a Františka a syn Ján Fenik

Sv. Anfonza Márie de´ Ligouri, 6:45
biskupa a učiteľa Cirkvi,
18:30f
spomienka
Pondelok 17. týždňa v Cezročnom 6:45
období, féria

Za zdravie a BP pri 30 výr. Pavlíny
Kviatkovej
† Irena Vrábová
Za zdravie a BP pre rodinu Jána a
Magdalény

– prvý piatok v mesiaci

18:30f

† Mária Jošťáková

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka,
– prvá sobota v mesiaci

7:00f

† z rodiny Anton a Emília

8:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

10:00f

Za zdravie a BP pri 70 výr. Kamil Laššák

15:00

Pobožnosť na prvú nedeľu

OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

FARSKÉ OZNAMY (29.7.2019 – 4.8.2019)
 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o
Marek Polťák syn Jozefa a Janky rod. Večerkovej narodený v Dolnom Kubíne bývajúci
v Zákamennom a Lucia Košútová dcéra † Milana a Evy rod. Šmejkalovej narodená v Dolnom
Kubíne bývajúca v Kline ohlasujú sa druhý krát.
o
Vladimír Štefaniga syn Vladimíra a Jarmily rod. Gracíkovej narodený v Trstenej bývajúci
v Oravskej Jasenici a Daniela Volfová dcéra Daniela a Viery rod. Svetlošákovej narodená v Trstenej
bývajúca v Kline ohlasujú sa 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 vám odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.
 Spoveď: príležitosť ku sv. spovedi v tomto týždni:
pondelok – utorok
od 18:00 – 18:30 hod.
streda - deti a mládež
od 16:00 – 18:30 hod.
štvrtok – piatok
od 16:00 – 18:30 hod.
 Chorých navštívime vo štvrtok od 9:00 hod.
 Porciunkulové odpustky: 2. 8. v piatok je možné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách
minor a v katedrálnych chrámoch. Skutok predpísaný na získanie odpustkov (okrem obvyklých podmienok)
je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha.
 Púť do Zákamenného: V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri
príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu bude
celebrovať a prítomným veriacim sa v homílii prihovorí J.Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou bude
pobožnosť Fatimskej soboty, keďže na tento deň pripadá aj prvá sobota v mesiaci august. Po skončení
svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi
Vojatššákovi, ktorý sa pripravuje v talianskej koprodukcii. Rádio Lumen bude prenášať celú túto slávnosť.
Odchod autobusu 8:30 z otočky na vyšnom konci, postupne budeme zbierať ľudí po jednotlivých zástavkách.

