26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (27.09.2020)
LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Václava

UTOROK

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov

STREDA

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

ŠTVRTOK

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša,
panny a učiteľky Cirkvi

PIATOK

Svätých anjelov strážcov
(Prvý piatok v mesiaci október)

SOBOTA

Panny Márie v sobotu

NEDEĽA

27. nedeľa v Cezročnom období

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
06:30
07:45
09:30
10:45

MIESTO POZNÁMKA
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV Sv. spoveď Kalinov od 15:30
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO Adorácia do 19:15
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO Sv. spoveď Krásno od 15:30
KRÁSNO Fatimská pobožnosť o 6:15
KRÁSNO
KRÁSNO Pre dôchodcov
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO

1. Vo štvrtok sa začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Sv. ruženec bude bývať
v Krásne ráno i večer ½ hodinu pred sv. omšou; v Kalinove ½ hodinu pred sv. omšou. Pri spoločnej
verejnej modlitbe sv. ruženca môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V sakristii vo
farskom kostole v Krásne je možnosť zapísať sa na predmodlievanie sv. ruženca. Úmysly na
jednotlivé desiatky sv. ruženca sú nasledovné: 1. desiatok – za Sv. Otca a za Cirkev; 2. desiatok – za
našu farnosť; 3. desiatok – za naše rodiny a našich starých a chorých; 4. desiatok – za deti a mládež,
za prvoprijímajúce deti a birmovancov; 5. desiatok – za miništrantov a nové kňazské povolania.
2. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci október. V Kalinove budeme spovedať v utorok od 15:30
do sv. omše. V Krásne spovedáme počas celého týždňa pred sv. omšami, vo štvrtok počas adorácie a v
piatok od 15:30. Starých, chorých a nevládnych budeme spovedať v pondelok od 13:00 Kalinov, Dolné
Krásno, Zákysučie a ostatných a v stredu Horné Krásno + ulica Žilinská, Š. Kováča a K. Pagáča.
3. Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10:45 bude v kostole krátke stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí.
4. Sviatosť manželstva v Zborove nad Bystricou chcú prijať: Filip Kormanec, pochádzajúci z KNK
a Radka Grigová pochádzajúca zo Zborova nad Bystricou. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej
prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
5. Vyslovujeme úprimné P. Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
6. Chceme sa poďakovať mestu Krásno, ktoré zabezpečilo dezinfekciu pre kostol a taktiež
našim hasičom, ktorí dezinfikovali naše kostoly.
7. Dodržiavajme v kostoloch všetky hygienické nariadenia.

