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FARSKÉ OZNAMY
25. nedeľa v cezročnom období
LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok
Sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)
Sobota
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)
Nedeľa
26. nedeľa v cezročnom období
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Radenovej.
POZVANIA

… Vo štvrtok 27.9.2018 na sv. omši o 18:00 zavíta do našej farnosti biskup Ludovick Minde z

Afriky - z Tanzánie. Porozpráva nám o diele a o projektoch v jeho diecéze Kahama.
… V nedeľu 30.9.2018 bude modlitbové stretnutie rozvedených tu v našom kostole o 15:00
hod. Podrobnosti nájdete na nástenke.
… Modlitbové trojdnie modlitieb matiek sa uskutoční v kostole Dobrého pastiera od 28.9.2018
do 30.9.2018
o Piatok od 16:00 – 17:00 hod.
o Sobota od 17:00 – 18:00 hod.
o Nedeľa od 16:00 -17:00 hod.
INFORMÁCIE
… Úradné hodiny farského úradu sú zatiaľ v pracovné dni pol hodinu po sv. omšiach.
… V stredu pozývame birmovancov na stretko – začíname sv. omšou o 18:00 hod.

… Zbierka na seminár bude 30.9.2018. Za vaše milodary PBZ. (Máme dvoch bohoslovcov:
Adama (ide do 2. ročníka), Štefana (ide do 3. ročníka) a aj nášho diakona Jožka , ktorý tu
bol na praxi počas leta (ide do 6. ročníka – Chceme vás poprosiť o modlitbu za našich
bohoslovcov a diakona).
… Farnosť Božieho milosrdenstva Žilina – Hájik a katechisti Neokatechumenátnej cesty pozývajú všetkých
dospelých a mládež počúvať dobrú zvesť, ktorá má moc zmeniť váš život. Katechézy sa ohlasujú od
1. októbra 2018 každý pondelok a stredu počas 7 týždňov v miestnosti pre rodičov s deťmi hneď pri
kostole vždy o 18:45 hod.
… Vzadu na stolíku je príloha diecézneho časopisu o Týždni kresťanskej kultúry, kde sa dočítate o každom
podujatí. Je to zadarmo. V utorok o 17.00 hod. bude vernisáž fotovýstavy v OC Mirage. Sme srdečne
pozvaní.
… DVD z rozlučkovej svätej omše si možete prevziať v pondelok po vecernej svatej omsi v sakrstii.

