RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

www.farnost.solinky.sk
Tel.: +421 903 982 777
IČO: 36138002
DIČ: 2021722109

FARSKÉ OZNAMY
23. nedeľa v cezročnom období
LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
Piatok
Povýšenie svätého kríža (sviatok)
Sobota
Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska (slávnosť)
Nedeľa

sv. omše 6:30, 8:30, 10:30 (sobášna 15:00)
24. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE
… upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Lukášovej.
POZVANIA
… Vo štvrtok vás pozývame na kňazskú rekolekciu. Sv. omša začína o 9:30 hod v našom kostole.
… Na budúcu nedeľu 16.9. vás pozývame na sv. omšu ku krížu na Solinky Juh. Od kostola
spoločne budeme odchádzať o 14.30 a o 15.00 bude sv. omša, ale len za priaznivého
počasia.
… 15.9. - Pozývame mladých na hodový koncert do farnosti Martin – Sever. Vystúpia tam
skupiny Krížik & band, HeartBeat a Timothy. Prihlásiť sa môžete do stredy v sákristii. Dobrovoľný
príspevok na autobus a guláš. Odchod autobusu bude oznámeny prostredníctvom SMS.
INFORMÁCIE
… Úradné hodiny farského úradu sú zatiaľ v pracovné dni pol hodinu po sv. omšiach.
… V utorok po večernej sv. omši, v kostole, pozývame rodičov detí, ktoré sa idú pripravovať na
1. sv. prijímanie, na organizačné stretnutie.
… V stredu pozývame birmovancov na stretko – začíname sv. omšou o 18:00.
… Na budúcu nedeľu 16.9.2018 po večernej adorácii bude stretnutie účastníkov púte do
Medžugoria v hale CVČ Strom. Treba si priniesť peniaze na zaplatenie.
… V Nedeľu po ranných sv. omšiach sa budú odovzdávať kalendáre sv. Vojtecha. Prosíme
členov aj nových záujemcov, aby prišli.
… DVD s rozlúčkovej svätej omše s p. farárom, si môžete objednať v sákristii. Cena 10€
OHLÁŠKY
… V Sobotu 15. 09. o 14:00 chcú prijať sviatosť manželstva Michal Koleda a Ivana Koreisová.
… V Sobotu 15. 09. o 15:00 chcú prijať sviatosť manželstva Ľubomír Sedliaček a Veronika
Miháliková.
Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim mladomanželom
vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

