
1. PÔSTNA NEDEĽA (01.03.2020) 

 

1. Dnes po sv. omšiach sa koná predpísaná zbierka na charitu. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.  

2. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci marec. Spovedáme ráno i večer pred sv. omšami a vo 
utorok v Kalinove od 15:30 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. 

3. V pôstnom období vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá bude bývať v Kalinove v piatok o 
16:15 a v Krásne o 17:15. V nedeľu v Krásne i v Kalinove bude bývať krížová cesta o 15:00. 

4. V utorok na fare o 18:00 bude stretnutie animátorov birmovancov. Ďalšia náuka pre 
birmovancov sa uskutoční v piatok 6. marca krížovou cesto o 17:15 a po nej  sv. omšou o 18:00. 
Náuka bude pokračovať v sobotu v skupinkách s animátormi v priestoroch ZŠ (pavilón B) v 
Krásne nad Kysucou o 09:30. Skupinka p. dekana bude mať náuku v piatok večer po svätej omši 
pre birmovancov o 19:00 vo FPC. Birmovanci prineste si so sebou písacie potreby a prezuvky. 

5. Vyšlo nové číslo časopisu Naša žilinská diecéza. Môžete si ho zakúpiť. Nachádza sa na stolíku 
vzadu v kostole.  

6. Slovenská katolícka charita pripravila už 9. ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú 
na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. Svojim pôstnym darom, malým príspevkom do 
papierovej pôstnej krabičky, môžete veľmi pomôcť africkým deťom a rodinám v Rwande a Ugande. 
Viac informácií nájdete na plagáte a webovej stránke Charity (www.charita.sk). Pôstne krabičky sú 
k dispozícii vzadu na stolíku.  

7. V sobotu podvečer o 16:00 bude mať vo FPC biblickú prednášku vdp. Jozef Šoška na tému Apokryfné spisy -
pokračovanie.  Všetci ste srdečne pozvaní. 

8. Upratovanie a čistenie kostola:    Krásno:   čísla domov 61 – 90  
        Kalinov:  v piatok po sv. omši 

 LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO POZNÁMKA 

PONDELOK Féria 06:45 
14:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

 

Pohrebná sv. omša 

UTOROK Féria 06:45 
17:00 

KRÁSNO 
KALINOV 

Sv. spoveď Kalinov od 15:30 
Stretnutie animátorov 
birmovancov o 18:00 na fare 

STREDA Féria 06:45 
14:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

 
Pohrebná sv. omša 

ŠTVRTOK Féria 06:45 
17:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

 
Adorácia do 18:15 

PIATOK Féria 06:45 
17:00 
18:00 

KRÁSNO 
KALINOV 
KRÁSNO 

Sv. spoveď Krásno od 15:30 
Krížová cesta Kalinov o 16:15 
Krížová cesta Krásno o 17:15 
Birmovanecká sv. omša 

SOBOTA Féria 07:00 
18:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

 

 

NEDEĽA 2. pôstna nedeľa 
 
 

07:45 
09:30 
10:45 

KRÁSNO 
KALINOV 
KRÁSNO 

 

 

Krížová cesta o 15:00 


