
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (29.08.2021) 

1. Dnes popoludní o 14:00 je sv. omša u Gundáša. 

2. Na budúcu nedeľu o 14:00 bude sv. omša  pri kaplnke u Gaša.  

3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci september. Spovedáme ráno i večer pred sv. omšami 
a vo utorok v Kalinove od 16:00 do sv. omše, v Krásne v piatok od 15:30. Starých, chorých a 
nevládnych budeme spovedať v utorok Kalinov, Dolné Krásno, Zákysučie a ostatných a v stredu 
Horné Krásno + ulica Žilinská, Š. Kováča a  K. Pagáča.  

4. Školský rok 2021/2022 začneme 2.9.2021 o 7:30 svätou omšou vo farskom kostole a následne bude 
pokračovať o 9:00 slávnostným nástupom na školskom dvore v Krásne nad Kysucou.  
5. V sobotu 4.9. 2021 o 10:00 bude vo FPC zápis na birmovku.  Od 10:00 pozývame k zápisu žiakov 8. roč. 
a od 11:00 žiakov 9. roč. a starších. Doneste si so sebou vyplnený Osobný list birmovanca. Príprava bude 
bývať vo vybrané piatky pri sv. omši a následne v sobotu dopoludnia v skupinkách s animátormi. 

6. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto pozývame všetkých k modlitbe 
posvätného ruženca každý večer o 20:00 h. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo 
najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy.  

7. Ponúkame vám katolícke kalendáre - nástenné i stolové na rok 2022. V kalendároch sú zobrazené 
pútne miesta svätých a môžete si ich zakúpiť v sakristii. Cena nástenného kalendára je 1,50 € 
a stolového kalendára 2,50 € . 

8. Informácie k návšteve Sv. Otca na Slovensku i možnosť registrácie na podujatia s ním nájdete 
na stránke www.navstevapapeza.sk . 

9. Chceme sa poďakovať mestu Krásno, ktoré zabezpečilo dezinfekciu pre kostoly a taktiež 
našim dobrovoľným hasičom, ktorí dezinfikovali naše kostoly.  
10. Vyslovujeme úprimné P. Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh 
mnohonásobne odmení. 

11. Dodržiavajme v kostoloch všetky hygienické nariadenia. 

 LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO POZNÁMKA 

PONDELOK Féria 06:45 
18:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

 

UTOROK Féria 06:45 
17:00 

KRÁSNO 
KALINOV 

 

Sv. spoveď Kalinov od 16:00 

STREDA Féria 06:45 
18:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

 

ŠTVRTOK Féria 07:30 
 

KRÁSNO 
 

Veni sancte – školská sv. omša 

 

PIATOK Sv. Gregora Veľkého, pápeža 
a učiteľa Cirkvi 
(Prvý piatok v mesiaci september) 

06:45 
17:00 
18:00 

KRÁSNO 
KALINOV 
KRÁSNO 

 

Sv. spoveď Krásno od 15:30 

Mládežnícka sv. omša 

SOBOTA Panny Márie v sobotu 07:00 
18:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

Fatimská pobožnosť o 6:15 

 

NEDEĽA 23. nedeľa v Cezročnom období 
 

07:45 
08:00 
10:00 
14:00 

KRÁSNO 
KALINOV 
KRÁSNO 
KRÁSNO 

 

 

Sv. omša na námestí 

Kaplnka u Gaša 


