1. ADVENTNÁ NEDEĽA (02.12.2018)
LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Františka Xaverského, kňaza

UTOROK

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza
a učiteľa Cirkvi

STREDA

Féria

ŠTVRTOK

Sv. Mikuláša, biskupa

PIATOK

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(Prvý piatok v mesiaci december)

SOBOTA

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

NEDEĽA

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

ČAS
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06:00
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06:00
17:00
06:00
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09:30
10:45
18:00
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MIESTO POZNÁMKA
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV Sv. spoveď Kalinov od 15:15
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO Adorácia do 18:15
KRÁSNO
KALINOV Sv. spoveď Krásno od 15:30
KRÁSNO Detská sv. omša
KRÁSNO Prikázaný sviatok
KALINOV
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO

1. Dnes sú v našej farnosti hody. Slávnostná sv. omša je o 10:45. Po sv. omšiach sa koná výročná
farská hodová ofera. Popoludní o 15:00 vás pozývame na litánie ku Všetkým svätým. O 16:30 na
námestí pred MÚ bude požehnanie adventného venca.
2. Pozývame vás na rorátne sv. omše, ktoré budú bývať od pondelka do piatku vo farskom kostole
vždy ráno o 06:00. Prineste si so sebou kahance, sv. omše budú bývať iba pri sviečkach.
3. V piatok večer o 18:00 pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce, na detskú sv. omšu. Po sv.
omši čaká na deti malé Mikulášske prekvapenie, po ktorom na námestí pred kostolom rozsvietime
vianočný stromček. Mikuláš rozsvieti vianočný stromček na námestí pred MU už v stredu o 17:00.
4. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci december. Spovedáme ráno i večer pred sv. omšami a v
utorok v Kalinove od 15:15 do sv. omše, v Krásne vo štvrtok večer počas adorácie do 18:15 a v piatok
od 15:30. Starých, chorých a nevládnych budeme spovedať v stredu Horné Krásno + ulica Žilinská, Š.
Kováča a K. Pagáča a vo štvrtok Kalinov, Dolné Krásno, Zákysučie a ostatných.
5. Starých, chorých a nevládnych, ktorých nenavštevujeme na prvé piatky a nechodia do kostola
a chceli by prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami, môžete nahlásiť tento týždeň do
sv. omše v piatok večer v sakristii. V týždni po 2. adventnej nedeli ich budeme postupne
navštevovať.
6. Vyšlo nové číslo časopisu Naša žilinská diecéza. Nájdete v ňom článok o advente a výzvach, ktoré
z tohto predvianočného obdobia pre nás vyplývajú a pokračovanie článku o histórii i súčasnosti našej
katedrály v Žiline ako i množstvo iných zaujímavých článkov.
7. V sobotu podvečer o 16:30 bude mať vo FPC prednášku vdp. Jozef Šoška na tému Raj a prvotný hriech.
Všetci ste srdečne pozvaní.
8. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
9. Upratovanie a čistenie kostola:
Krásno:
čísla domov 331 – 360.
Kalinov:
v piatok po sv. omši

