LITURGICKÝ PREHĽAD
22. NEDEĽA, cez rok „C“
(2.9.2019 – 8.9.2019)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Klin
Pondelok Pondelok 22. týždňa v Cezročnom 8:00
2.9.
období, féria
18:30f
Utorok
3.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a 6:45
učiteľa Cirkvi,
18:30f
spomienka

Streda
4.9.

Streda 22. týždňa v Cezročnom
období, féria

Štvrtok
5.9.

Sv. Matka Terézia z Kalkaty,
rehoľníčka, spomienka

Piatok
6.9.
Sobota
7.9.

Nedeľa
8.9.

Piatok 22. týždňa v Cezročnom
období, féria
– prvý piatok v mesiaci

Sv. Marka Križina, Melichara
Grodzieckeho a Štefana Pongráca,
kňazov a mučeníkov, spomienka
– prvá sobota v mesiaci

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Začiatok školského roka
† Albín Briš
† Jozef Bartkoviak
† na úmysel

6:45f

† na úmysel

18:30

Za zdravie a BP pre rod. Zábeľovú

6:45

† Michal a Angela Štefanek

18:30f

† z rod. Vrľákovej

6:45f

† na úmysel

17:00

† Jozef Bolibruch

7:00

Pobožnosť Fatimskej soboty

8:00f

† na úmysel Márie

15:00f

Sobáš Jakub Sunega a Michaela Sirotová

8:00

Za zdravie a BP pre rod. Plaskúrovú

10:00

Pro populo - za veriacich farnosti Klin

15:00

Pobožnosť na prvú nedeľu

FARSKÉ OZNAMY (2.8.2019 – 8.9.2019)
 Milodar: z krstu venovali na kostol 200,- €
 Sviatosť manželstva chcú prijať:
o
Jakub Sunega syn Jaroslava a Viery rod. Košútovej narodený v Trstenej bývajúci v Kline
a Michaela Sirotová dcéra Milana a Etely rod. Dikovej narodená v Trstenej bývajúca v Námestove
ohlasujú sa tretí krát.
o
Ing. Juraj Paľo syn Jána a Moniky rod. Kušnierikovej narodený v Dolnom Kubíne bývajúci v Lokci
a Ing. Veronika Králiková dcéra Miroslava a Daniely rod. Kviatkovej narodená v Námestove
bývajúca v Kline ohlasujú sa druhý krát.
o Dávid Hurák syn Jozefa a Gabriely rod. Matušákovej narodený v Trstenej bývajúci v Kline
a Dominika Stančíková dcéra Petra a Anny rod. Brandysovej narodená v Trstenej bývajúca v
Námestove 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 17:30 – 18:30 hod.
v stredu pozývame mládež streda – štvrtok
od 16:00 – 18:30 hod.
piatok
od 15:00 – 17:00 hod.
 Chorých navštívime vo štvrtok od 9:00 hod.
 Národný pochod za život: sa uskutoční v Bratislave 22.9.2019. Spoločná sv. omša s účasťou všetkých
slovenských biskupov je naplánovaná v nedeľu 22.9. o 10:00 hod. v Inchebe. Hlavný program na Námestí
slobody začne o 13:30 hod. Samotný Pochod za život odštartuje o 14:30 hod. Trasa pochodu je dlhá 2,2 km.
Viac informácií na nástenke. Prihlásiť sa môžete zapísaním na hárky vzadu v kostole. Podľa počtu
prihasených sa budú objednávať autobusy vo farnostiach.

