SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA (23.12.2018)
LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK

SIEDMY DEŇ V OKTÁVE
NARODENIA PÁNA

UTOROK

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

STREDA

Sv. Bazila Veľkého a Gregora
Naziánskeho, biskupov a učiteľov
Cirkvi
Najsvätejšieho mena Ježiš

ŠTVRTOK
PIATOK

Prvý piatok v mesiaci január

SOBOTA

Panny Márie v sobotu

NEDEĽA

ZJAVENIE PÁNA

ČAS
MIESTO POZNÁMKA
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Prikázaný sviatok

Fatimská pobožnosť o 6:15

1. V pondelok na Silvestra sa o 16:00 v Krásne bude konať sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou na
konci roka. Zároveň vás budeme informovať o duchovnom a ekonomickom živote v našej farnosti. Kto sa
pri verejnej ďakovnej pobožnosti na konci roka zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
2. V utorok je slávnosť Panny Márie Bohorodičky a zároveň Nový rok. Pri sv. omšiach budeme prosiť o
pomoc do Nového roku. Kto sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus
– Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
3. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí tento rok obetovali stromčeky na výzdobu do
kostola v Krásne i v Kalinove. Taktiež ďakujeme všetkých vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k
vyzdobovaniu oboch našich kostolov. Nech vám to náš dobrotivý Boh mnohonásobne odmení.
4. Tento týždeň máme i prvý piatok v mesiaci január. Nakoľko ste po sv. spovediach, spovedáme len pred sv.
omšami.
5. V sobotu od 10:00 budeme požehnávať nahlásené domy a byty v celom Krásne. V nedeľu na Zjavenie
Pána budeme požehnávať domy a byty v Kalinove. Tí, ktorí chcú prijať kňaza na koledu a na posviacku
domu či bytu, nech sa prídu zahlásiť po sv. omšiach do sakristie.
6. V nedeľu je prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Pri všetkých sv. omšiach požehnáme
Trojkráľovú vodu.
7. Vyšlo nové číslo časopisu Naša žilinská diecéza. V ňom nájdete rozhovor z biskupom zo Sýrie, ktorý
navštívil Žilinu a nášho biskupa, pokračovanie článku o histórii i súčasnosti našej katedrály v Žiline,
rozhovor s generálnym vikárom Mons. Marekom Hriadelom, ako i množstvo iných zaujímavých článkov.
8. Ďakujeme našim deťom a mládeži za prípravu a dôstojné účinkovanie na Jasličkovej pobožnosti.
Takisto ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do akcie Dobrej noviny.
9. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
10. Upratovanie a čistenie kostola:
Krásno:
čísla domov 451 – 480.
Kalinov:
piatok o sv. omši

