
KVETNÁ NEDEĽA (10.04.2022) 

 

1. Dnes popoludní o 15:00 vás pozývame na krížovú cestu, ktorá bude v Krásne i v Kalinove.  

2. V utorok sa pri sv. omši v Kalinove bude konať vysluhovanie sviatosti Pomazania chorých. 
V Krásne túto sviatosť vyslúžime v stredu pri rannej sv. omši. Na pomazanie môžu pristúpiť osoby 
staršie ako 60 rokov. Mladší, ktorí majú vážnu chorobu, nech sa prídu poradiť s kňazom pred sv. 
omšou do sakristie. 

3. Na Zelený štvrtok si pripomíname Poslednú večeru nášho Pána, pri ktorej boli ustanovené sviatosti 
kňazstva a Eucharistie. Vo štvrtok ráno všetci kňazi diecézy slávia v katedrále so svojím biskupom sv. 
omšu svätenia olejov, ktoré sa používajú pri vysluhovaní sviatostí. Pri večernej sv. omši bude z 
bohostánku prenesená Najsv. sviatosť Oltárna do bočného bohostánku. Kto sa zúčastní verejnej 
adorácie NSO a recitovaní hymnu Tantum ergo, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

4. Na Veľký piatok sa podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistia. V tento deň je prísny pôst od mäsa  i od 
jedla. O 10:00 vás pozývame v prípade pekného počasia na Krížovú cestu, ktorá bude na kalvárii. V 
prípade nepriaznivého počasia bude Krížová cesta v kostole. Večer už Krížová cesta nebude. Obrady 
Pánovho utrpenia a smrti začnú popoludní o 15:00. Kto sa zúčastní na poklone krížu, môže za obvyklých 
podmienok získať úplné odpustky. Po obradoch bude vyložená NSO iba vo farskom kostole v Krásne k 
poklone do 21:00. 

5. Na Bielu sobotu bude vyložená NSO k poklone od 08:00 do Veľkonočnej vigílie. V Kalinove bude 
otvorený Boží hrob od 08:30 do 12:00. Veľkonočná vigília začne po západe slnka o 19:30 obradom svetla. 
Prosíme vás, aby ste si so sebou priniesli sviečky, ktoré sa použijú pri tejto vigílii i na obnove krstných 
sľubov. Kto sa zúčastní na obnove krstných sľubov pri slávení veľkonočnej vigílie, môže za obvyklých 
podmienok získať úplné odpustky. 
6. Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší sviatok pre nás kresťanov - 
katolíkov. Pri   sv. omšiach sa koná výročná farská ofera. Za vaše milodary úprimné P. Boh zaplať. 

7. Vyslovujeme úprimné P. Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh 
mnohonásobne odmení. 

8. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.   

 LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO POZNÁMKA 

PONDELOK Pondelok Veľkého týždňa 06:45 
13:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

 

Pohrebná sv. omša 

UTOROK Utorok Veľkého týždňa 06:45 
07:00 

KRÁSNO 
KALINOV 

 

 

STREDA Streda Veľkého týždňa 06:45 
13:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

 

Pohrebná sv. omša 

ŠTVRTOK ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ 
VEČERE 

17:00 
18:00 

KALINOV 
KRÁSNO 

 

 

PIATOK VEĽKÝ PIATOK 10:00 
15:00 

KRÁSNO 
KRÁSNO 

Krížová cesta  

Veľkopiatkové obrady 

SOBOTA BIELA SOBOTA 19:30 
 

KRÁSNO 
 

Vigília zmŕtvychvstania 
Pána 

NEDEĽA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO 
ZMŔTVYCHVSTANIA 
 

07:45 
09:30 
10:45 

KRÁSNO 
KALINOV 
KRÁSNO 

 


