5. PÔSTNA NEDEĽA (07.04.2019)
LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

Féria

UTOROK

Féria

STREDA

Féria

ŠTVRTOK

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

PIATOK

Féria

SOBOTA

Féria

NEDEĽA

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA
UTRPENIA PÁNA

ČAS
06:45
14:00
06:45

MIESTO POZNÁMKA
KRÁSNO
KRÁSNO Pohrebná sv. omša
KRÁSNO

06:45 KRÁSNO
18:00 KRÁSNO
06:45 KRÁSNO
06:45
07:00
07:00
18:00
07:45
09:30
10:45

KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO
KRÁSNO
KRÁSNO
KALINOV
KRÁSNO

Krstná náuka pre rodičov
a krstných rodičov o 19:00

SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ
10:00 – 12:00 a 16:00 - 18:00

Krížová cesta o 15:00

1. Dnes sa po sv. omšiach koná predpísaná celoslovenská zbierka na prenasledovaných
kresťanov. Za všetky milodary už vopred úprimné Pán Boh zaplať. Popoludní o 15:00 vás
pozývame na krížovú cestu, ktorá bude v Krásne i v Kalinove.
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. Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti v sobotu 13. apríla. Spovedať
budeme dopoludnia od 10:00 do 12:00 a popoludní od 16:00 do 18:00, v Kalinove na
budúci pondelok od 16:00 do 17:30 Pozývame vás očistiť si dušu a takto sa pripraviť na
slávenie tajomstva umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V ďalších dňoch budú
pokračovať sv. spovede v ostatných farnostiach dekanátu a preto vás prosíme, aby ste využili
sv. spoveď v tomto termíne. Po sobote už budeme spovedať len pred sv. omšami na
požiadanie tých, ktorí sa vracajú zo zahraničia a študentov prichádzajúcich z internátov.
4. V Žiline v dňoch 13. a 14. apríla sa uskutoční Kvetný víkend. Bližšie informácie sú na výveske
pred kostolom.
5. Vyšlo nové číslo časopisu Naša žilinská diecéza. Môžete si ho zakúpiť. Nachádza sa na stolíku vzadu
v kostole.
6. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
7. Upratovanie a čistenie kostola:
Krásno:
čísla domov 871 – 900.
Kalinov:

