
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (26.06.2022) 

1. Dnes sa po všetkých sv. omšiach uskutoční predpísaná zbierka na Dobročinné diela sv. Otca. Za 
vaše milodary srdečne P. Boh zaplať. Na budúcu nedeľu  o 14:00 bude sv. omša pri kaplnke 
u Blažkov.  

2. V stredu je prikázaná slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sme povinní zúčastniť sa sv. omše tak ako 
v nedeľu. 

3. Vo štvrtok ráno o 07:30 bude v Krásne ďakovná sv. omša na konci školského roka. 

4. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci júl. V Kalinove budeme spovedať v utorok od 16:00 do sv. 
omše. V Krásne spovedáme počas celého týždňa pred sv. omšami, v piatok od 16:00. Starých, chorých a 
nevládnych budeme spovedať v pondelok Kalinov, v utorok Dolné Krásno, Zákysučie a ostatných a v 
stredu Horné Krásno + ulica Žilinská, Š. Kováča a K. Pagáča.  

5. Farnosť Krásno nad Kysucou, občianske združenie Kultúrny prameň a mesto Krásno nad Kysucou Vás 
srdečne pozývajú na 2. ročník Dňa rodiny, ktorý sa uskutoční 3. júla, t. j. budúcu nedeľu. Začneme Sv. 
omšou pre rodiny o 10.45 s hudobným sprievodom speváckeho zboru MAKABI. Od 13.00 pokračuje 
program na štadióne, kde sa celé rodiny môžu zabaviť pri rôznych športových aktivitách, lezeckej stene i 
s našimi hasičmi. O 15.00 pokračuje program na námestí pri kultúrnom dome koncertom detského 
pesničkára MIRA JILA, po ňom príde rapper AUGUSTÍN s hudobným telesom TowMeot a na záver 
speváčka JANAIS, ktorú v Krásne radi privítame už po tretíkrát. Podrobný rozpis programu a množstvo 
sprievodných aktivít nájdete na plagáte pred kostolom i na stránke mesta. 

6. Sviatosť manželstva v Oščadnici chcú prijať Juraj Krupik, pochádzajúci z Oščadnice a Simona 
Galgánková, pochádzajúca z KNK; Sviatosť manželstva v Zborove nad Bystricou chcú prijať Ladislav 
Minár, pochádzajúci zo Starej Bystrice a Klaudia Čechová, pochádzajúca z KNK. Kto by vedel o nejakej 
cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade. 

7. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh 
mnohonásobne odmení. 

8. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.   

 LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO POZNÁMKA 

PONDELOK Sv. Ladislava 06:45 
18:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO  

 

 

UTOROK Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 06:45 
17:00 

KRÁSNO 
KALINOV 

 

Sv. spoveď Kalinov od 16:00 

STREDA SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 06:45 
17:00 
18:00 

KRÁSNO 
KALINOV 
KRÁSNO 

Prikázaný sviatok 

ŠTVRTOK Féria 07:30 
 

KRÁSNO 
 

Školská sv. omša - ďakovná 

 

PIATOK Féria 
( prvý piatok v mesiaci júl) 

06:45 
17:00 
18:00 

KRÁSNO 
KALINOV 
KRÁSNO 

 

Sv. spoveď Krásno od 16:00 

Mládežnícka sv. omša 

SOBOTA NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE 07:00 
18:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

Fatimská pobožnosť o 6:15 

 

NEDEĽA 14. nedeľa v Cezročnom období 
 

 

07:45 
09:30 
10:45 
14:00 

KRÁSNO 
KALINOV 
KRÁSNO 
KRÁSNO 

 

 

 

Kaplnka Blažkov 



9. Upratovanie a čistenie kostola:   Krásno:  čísla domov 301 – 330  
       Kalinov: v piatok po sv. omši 


