23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (08.09.2019)
LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Féria

UTOROK

Féria

STREDA

Féria

ŠTVRTOK

Najsvätejšieho mena Panny Márie

PIATOK

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi

SOBOTA

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

NEDEĽA

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,
PATRÓNKY SLOVENSKA

ČAS
06:45
18:00
06:45
17:00
06:45
18:00
06:45
18:00
06:45
17:00
18:00
07:00
18:00
07:45
09:30
10:45
14:00

MIESTO POZNÁMKA
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO Krstná náuka pre rodičov
KRÁSNO a krstných rodičov o 19:00
KRÁSNO
KRÁSNO Adorácia do 19:15
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO Detská sv. omša
KRÁSNO Vysluhovanie sviatosti krstu
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO
KALINOV Kaplnka vo Vlčove

1. Dnes popoludní bude sv. omša o 14:00 pri kaplnke u Šustka. Na budúcu nedeľu o 14:00 bude sv.
omša pri kríži vo Vlčove.
2. V tomto týždni budeme vysluhovať sviatosť krstu v sobotu ráno o 07:00. V stredu večer o 19:00 bude
na fare krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov.
3. V piatok o 18:00 pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce na detskú sv. omšu vo farskom
kostole v Krásne.
4. Na budúcu nedeľu sa po všetkých sv. omšiach koná predpísaná zbierka na seminár. Za vaše
milodary vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
5. Sviatosť manželstva chcú prijať Miroslav Baroniak, bývajúci v Bytčici a Eva Gavláková, bývajúca
KNK. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
6. Ponúkame vám misijné kalendáre – nástenné i na čítanie na rok 2020. Kto chce podporiť misie
a misionárov, môže si ich zakúpiť v sakristii. Cena nástenného kalendára je 2,- € a kalendára na
čítanie, ktorý je celofarebný 3,- €.
7. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu budeme mať jesenne kántrové dni. Záväzný je iba
jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie Pánu Bohu za úrodu.
8. Pozývame všetky matky na predstavenie modlitbového projektu Modlitby matiek, kde sa matky
modlia za svoje deti, za rodiny a kňazov, ktoré bude v piatok 13.9. po večernej sv. omši.
9. V nedeľu 22. septembra, sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Na stránke Žilinskej
diecézy www.dcza.sk nájdete všetky dôležité informácie ohľadom možností dopravy, programu a ďalšie
informácie. Je možnosť cestovať z našej diecézy na Národný pochod za život mimoriadnym vlakom. Vlak
vychádza z Čadce o 5.50 h. Cena spiatočného lístka je 15,- €. Lístky si možno objednať cez diecéznu
stránku s odkazom na Národný pochod za život.
10. Vyslovujeme úprimné P. Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
11. Upratovanie a čistenie kostola:
Krásno:
čísla domov 1531 – 1560.
Kalinov:
v piatok po sv. omši

