3. ADVENTNÁ NEDEĽA (16.12.2018)
LITURGICKÝ KALENDÁR
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4. ADVENTNÁ NEDEĽA

KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ
09:00 – 11:30; 15:00 – 18:00

1. V tomto týždni pokračujú v našom dekanáte spoločné sv. spovede pred Vianocami. Z tohto
dôvodu budú sv. omše od pondelka do soboty iba ráno o 06:00 pri svetle sviečok.
2. Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti nasledovne: vo štvrtok v Kalinove od
16:00 do 17:30 a v sobotu v Krásne budeme spovedať dopoludnia od 09:00 do 11:30 a popoludní od
15:00 do 18:00. Pozývame vás očistiť si dušu a takto sa pripraviť na slávenie tajomstva vtelenia
Božieho Syna. Je to posledná spoveď v dekanáte a preto vás prosíme, aby ste využili sv. spoveď
v tomto termíne. Potom už budeme spovedať len pred sv. omšami na požiadanie tých, ktorí sa
vracajú zo zahraničia z práce a študentov prichádzajúcich z internátov.
3. Aj tento rok budú skauti roznášať Betlehemské svetlo do kostolov kysuckých farností.
Betlehemské svetlo pokoja spája ľudí na celom svete. Do našej farnosti príde Betlehemské svetlo
v pondelok 24. decembra na rannú sv. omšu o 08:00. Prineste si zo sebou sviecu alebo lampáš na
odpálenie. Pri sv. omši požehnáme vodu.
4. 26. a 30. decembra (streda a nedeľa) navštívia vaše domácnosti deti Dobrej noviny. Kto chce prijať
deti Dobrej noviny, nech vypíše prihlášku vzadu v kostole. Tento rok sa podporujú projekty pre
našich núdznych bratov a sestry hlavne v Ugande a Etiópii.
5. Žiaci a učitelia našej ZŠ ďakujú všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a
priebehu Školského misijného jarmoku 11. 12. 2018. Podarilo sa vyzbierať 3511,92 €. Z tejto sumy sa
podporia: adoptovaná Xhenifer z Albánska a Ronaldo z Ugandy, projekty pápežských misijných
diel, rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti so zdravotnými problémami.
6. Pri východe z kostola si môžete zobrať vianočnú pohľadnicu, ktorá je takou prvou pozvánkou
na Národný pochod za život, ktorý bude na budúci rok 22. 09.
7. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
8. Upratovanie a čistenie kostola:
Krásno:
čísla domov 391 – 420.
Kalinov:
piatok o 17:00

