25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19.09.2021)
LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
UTOROK

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,
Pavla Chonga Hasangha a spoloč.,
mučeníkov
SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A
EVANJELISTU

STREDA

Féria

ŠTVRTOK

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

PIATOK

Féria

SOBOTA

Panny Márie v sobotu

NEDEĽA

26. nedeľa v Cezročnom období

ČAS
MIESTO POZNÁMKA
06:45 KRÁSNO
18:00 KRÁSNO
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

KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO

Adorácia do 19:00

Birmovanecká sv. omša

1. Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na seminár. Za vaše milodary už vopred srdečné
Pán Boh zaplať.
2. Prvá náuka pre birmovancov sa uskutoční v piatok 24. septembra sv. omšou o 18:00. Náuka bude
pokračovať v sobotu v skupinkách s animátormi v priestoroch ZŠ (pavilón B) v Krásne nad Kysucou
o 9:30. Skupinka p. dekana bude mať náuku v piatok večer po sv. omši pre birmovancov o 19:00 vo FPC.
Prosíme birmovancov, ktorí nenavštevujú miestnu ZŠ, aby sa v piatok pred sv. omšou prišli informovať
do sakristie o zaradení do skupiniek. Birmovanci prineste si so sebou písacie potreby a prezuvky.
3. Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav Smržo, pochádzajúci z KNK a Anna Kalmová, pochádzajúca
z KNK; sviatosť manželstva v Staškove chcú prijať: Vladimír Gajdošík, pochádzajúci zo Staškova a Iveta
Škereňová, pochádzajúca z KNK. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke nech to láskavo ohlási
na farskom úrade.
4. 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.
5. 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 € .
6. Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave
návštevy Svätého Otca na Slovensku. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých
semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať
bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!
7. Na budúcu nedeľu (26. septembra) slovenský biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na
pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli
počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.
8. Vyslovujeme úprimné P. Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
9. Dodržiavajme v kostoloch všetky hygienické nariadenia.

