3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (01.05.2022)
LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa
Cirkvi

UTOROK

SV. FILIPA A JAKUBA,
APOŠTOLOV

STREDA

Sv. Floriána, mučeníka

ŠTVRTOK

Féria

PIATOK

Féria
(Prvý piatok v mesiaci máj)

SOBOTA

Féria

NEDEĽA

4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa
Dobrého pastiera

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

MIESTO POZNÁMKA
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV Sv. spoveď Kalinov od 16:00
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO Birmovanecká sv. omša
KRÁSNO
KALINOV Sv. spoveď Krásno od 16:00
KRÁSNO Detská sv. omša
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO Celodenná farská adorácia
KALINOV do 17:00
KRÁSNO

1. Dnes sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Myslime v modlitbách na nové duchovné
povolania aj z našej farnosti. Na budúcu nedeľu bude po všetkých sv. omšiach zbierka na kňazský
seminár. Za vaše milodary srdečne P. Boh zaplať.
2. V máji vás srdečne pozývame na májovú pobožnosť, ktorá bude bývať po sv. omšiach.
3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedáme ráno i večer pred sv. omšami a v
utorok v Kalinove od 16:00 do sv. omše, v Krásne v piatok od 16:00. Starých, chorých a nevládnych
budeme spovedať v pondelok Kalinov, v stredu Horné Krásno + ulica Žilinská, Š. Kováča a K.
Pagáča a vo štvrtok Dolné Krásno, Zákysučie a ostatných.
4. Náuka pre birmovancov sa uskutoční vo štvrtok 05. mája sv. omšou o 18:00. Náuka bude
pokračovať v sobotu v skupinkách s animátormi v priestoroch ZŠ (pavilón B) v Krásne nad
Kysucou o 09:30. Skupinka p. farára bude mať náuku vo štvrtok večer po svätej omši pre
birmovancov o 19:00 vo FPC. Birmovanci prineste si so sebou prezuvky.
5. V piatok večer o 18:00 pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce, na detskú sv. omšu.
6. V sobotu o 11:00 bude vo farskom kostole tretia náuka pre prvoprijímajúce deti. Prosíme vás,
aby na náuku prišiel s dieťaťom aspoň jeden z rodičov.
7. V sobotu 07. mája popoludní sa uskutoční dekanátna púť do Rajeckej Lesnej spojená s Fatimskou
pobožnosťou. Z našej farnosti pôjde autobus. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii u p. kostolníka.
Odchod autobusu bude o 15:00.
8. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti celodenná farská poklona do 17:00. Po prvej sv. omši do
druhej sv. omše budú mať poklonu členky tretieho rádu sv. Františka. Od 12:00 členky spolku sv.
ruženca, od 13:00 ženy, od 14:00 muži, od 15:00 mládež, deti a birmovanci, od 16:00 do 17:00 ostatní.
Príďme sa pokloniť Ježišovi v Eucharistii. O 17:00 sa pomodlíme litánie a udelíme Eucharistické
požehnanie.
9. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
10. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.

11. Upratovanie a čistenie kostola:

Krásno:
Kalinov:

čísla domov 61 – 90
v piatok po sv. omši

