Pani Otka prišla vyparádená v kroji, v jednej ruke drevená maselnica na mútenie masla
a v druhej obrovská taška s karnevalovými doplnkami - aby si každý mohol niečo na seba
navliecť. Veru bolo veselo, ako sa na takú zábavu patrí. K tomu ešte dobré šišky, koláčiky
aj malá výstavka výšiviek.
Už teraz sa tešíme na stretnutie
v tichom období pôstu.
M.Sabová,
dobrovoľníčka Farskej charity
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Fašiangové posedenie služobníc a služobníkov
8. 2. 2015 Nedeľa
Piata nedeľa v cezročnom
období
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30
9. 2. 2015 Pondelok
Féria
6:30, 18:00
10. 2. 2015 Utorok
Sv. Školastiky, panny
6:30, 18:00
11. 2. 2015 Streda
Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej
Svetový deň chorých
–pomazanie chorých
6:30, 16:30, 18:00
12. 2. 2015 Štvrtok
Féria
6:30, 18:00
13. 2. 2015 Piatok
Féria
6:30, 18:00
14. 2. 2015 Sobota
Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda,
biskupa
Patrónov žilinskej diecézy
7:00
15. 2. 2015 Nedeľa
Šiesta nedeľa v cezročnom
období
6:30, 7:30, 9:00; 10:30; 19:30

Farnosť Dobrého pastiera, www.farnost.solinky.sk,
fara@solinky.sk, tel. č. 0903 982 777
* Adorácia je vo štvrtok po sv. omši a v nedeľu.
* V stredu na spomienku P. Márie Lurdskej je 22. Svetový
deň chorých a pri sv. omšiach budeme vysluhovať sv.
pomazanie chorých. Sv. omša bude aj o 16.30 h.
* Tento týždeň upratuje skupina pani Novosadovej.
* Katolícke noviny prinášajú článok o národnom týždni
manželstva, o autizme ako epidémií ľudstva. Nová Viera do
vrecka – „Pôst neznamená len nejesť mäso.“
* Ponúkame vám originálne DVD Augustín a pápež Ján
XXIII. vo fantastickej cene 5,- €.
* Na budúcu nedeľu bude mesačná farská zbierka.
* Počas roka zasväteného života vydal náš pán biskup
Mons. Tomáš Galis zoznam kostolov, kaplniek na území
Žilinskej diecézy, kde môžeme za obvyklých podmienok
získať úplné odpustky. Zoznam je na našej nástenke.
* Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí a
birmovancov sa uskutoční v utorok 24. februára o 19.00 v
hale centra CVČ Strom. Deti budú dostávať pozvánky pre
rodičov na toto stretnutie.
* Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% na naše
Občianske združenie Dobrý pastier. Tlačivá pre právnické
aj fyzické osoby sú na stránke, aj na stolíkoch.
*
Od 9. do 15. februára začína národný týždeň
manželstva.
*
Na púť do Nitry 14. 2. k Matke Všetkých národov
budeme odchádzať zo zástavky Smreková o 6.00 h. Zoberte si
so sebou stravu, príp. dobrovoľný príspevok pre
organizátorov – Rodinu Panny Márie. Druhý autobus zo
Závodia – pre tých, čo boli zapísaní pod čiarou - príde aj na
zastávku Smreková už o 5.45 hod. Program tohto dňa
modlitieb je na nástenkách.
Oznamy CVČ
* Počas jarný prázdnin pripravujeme pre deti v pondelok
výlet do aquaparku a v utorok dobrodružno-tvorivý deň.
Bližšie informácie sú na plagáte. Prihlásiť deti môžete v
kancelárii centra alebo na www.strom-cvc.sk.
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Prvú nedeľu v mesiaci február sa uskutočnilo v pastoračnej hale centra, fašiangové posedenie
služobníc a služobníkov, ktorí sa starajú po celý rok o čistotu a upravenosť nášho chrámu. Pozvanie s
poďakovaním prijalo cca 80 účastníkov. Pán farár vyzdvihol ochotné srdcia, ktoré týždeň čo týždeň
prinášajú svoju obetavú službu pre dobro celej farnosti, teda nás všetkých...lebo aj to je milosť, že
môžeme a máme kde slúžiť. Hlavné velenie tejto upratovacej služby majú v rukách Hela Ondrušová a
Majka Chladná, ktorým patrí osobitné poďakovanie! A aj za prípravu každoročného spoločného
stretnutia, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére, nechýbalo chutné občerstvenie, ktoré tento rok
pomohli pripraviť ochotné ženičky, spev, dobrá nálada,...ako aj darčeky pre dušu i telo, ktoré boli
vyjadrením veľkého poďakovania všetkým zúčastneným od pána farára za nezištnú službu. Prišli nás
pozdraviť i obaja páni kapláni.
Smiech i piesne na perách boli veľmi chytľavé, umocňoval ich svojim akordeónom Pavol Hlaváč.
Odnášali sme si domov hrejivý pocit, vďačnosť i radosť v srdci. Za služobnice: Mária Krajčová, 2.2.2015

Pozvánka do služby

Pozvánka do služby

Milí farníci!
Pozvánka do služby
Dovoľujeme si Vás pozvať do služby upratovania nášho chrámu. Keďže
niektoré služobnice dosiahli starší vek a nemajú už dosť síl upratovať kostol,
z tohto dôvodu v niektorých skupinách poklesol počet službukonajúcich na
minimum. Preto potrebujeme „stavy“ v týchto upratovacích skupinkách doplniť
novou silou. Takže, ak cítite vo svojom srdci (muži i ženy, manželia i slobodní,
mladí i starší), že by ste zvládli túto službu vykonávať cca raz za 3 mesiace v
určenom týždni podľa skupín
v pondelok a piatok po svätej omši (umýva sa
podlaha, lavice, zábradlia, leštia sa okná na dverách,...), prihláste sa pani Márii
Chladnej alebo Hele Ondrušovej v pondelok alebo v piatok, keď sa upratuje po sv.
omši, vždy tam jednu z nich nájdete, prípadne aj iný deň priamo v sakristii.
Prídete medzi spoločenstvo veselých, správnych ľudí, ktorí majú chuť niečo urobiť
aj pre druhých i pre Pána...Tak neváhajte, potrebujeme práve Vás!

Pozvánka do služby

BOH VÁM ŽEHNAJ!

Fašiangové posedenie pre seniorov
Fašiangy sa krátia ... preto sme sa stretli s našimi seniormi, aby sme sa spolu potešili
pri ľudovej zábave, ktorú otvorila mladá harmonikárka z našej farnosti Majka Chladná.
Po nej sa ujala slova veselá folkloristka - pani Otka Kadašiová, ktorá veľmi ochotne
prijala naše pozvanie a prišla až z neďalekého Strečna. Má tam starodávnu kúdeľnú izbu,
kam pozýva každého, kto by si chcel vyskúšať tkanie, pradenie na kolovrátku, páranie
peria, drôtovanie alebo čokoľvek z činností našich prastarých matiek.

