RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

FARSKÉ OZNAMY
26. nedeľa v cezročnom období

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

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
Utorok
Svätých anjelov strážcov (spomienka)
Štvrtok
Sv. Františka Assiského (spomienka)
Piatok
Prvý piatok
Nedeľa
27. nedeľa v cezročnom období
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Volekovej.
POZVANIA
… Dnes bude modlitbové stretnutie rozvedených tu v našom kostole o 15:00 hod. Podrobnosti
nájdete na nástenke. Modlitbové stretnutie matiek sa uskutoční dnes od 16:00 -17:00 hod.
… Farnosť Žilina – Hájik vás pozýva na prednášku Kateřiny Lachmanovej - Prekážky zmierenia. V nedeľu
7. októbra 2018 o 16:00 v kostole Božieho milosrdenstva v Žiline - Hájiku.

INFORMÁCIE
… V utorok stretnutie prvoprijímajúcich detí - začíname sv. omšou o 18:00 hod.
… V stredu pozývame birmovancov na stretko – začíname sv. omšou o 18:00 hod.

… Dnes máme zbierku na seminár. Za vaše milodary PBZ. Máme dvoch bohoslovcov: Adama,
Štefana a aj nášho diakona Jožka – Chceme vás poprosiť o modlitbu za našich bohoslovcov

a diakona.
… Žilinský miešaný zbor Vás srdečne pozýva na 9. ročník Medzinárodného festivalu a súťaže
zborového umenia Žilina Voce Magna, ktorý sa uskutoční v dňoch od 10. – 13. októbra 2018.
Podrobnejší program jednotlivých koncertov nájdete na nástenke alebo na stránke
www.vocemagna.sk. Osobitne Vás pozývame na festivalový koncert, ktorý sa uskutoční vo
Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach vo štvrtok 11.10.2018 o 19.00
hod. a vystúpia na ňom Žilinský miešaný zbor a náš chrámový zbor Pastor Bonus.
… Inštitút Communio a Ekuza pozývajú na čítanie z kresťanských kníh vo štvrtok 4.10. 2018

o 17:00 v našom pastoračnom centre. Číta Michaela Malinová zo svojej knihy Básničky pre
všetky Božie detičky. Podujatie sa uskutočni v rámci 9. ročníka Týždňa kresťanskej kultúry 2018.
… V piatok máme 1. piatok v mesiaci. Spovedáme 1/2 hod. pred rannými a PO. – ST. od17:00.,
ŠT. – PI. od 16:00 hod. pred večernými omšami. Sv. omše, na prvý́ piatok v kostole budú́: ráno
o 6:30 , 8:00 a poobede o 18:00. Prosíme, ak môžete, nenechávajte si sv. spoveď̌ až na piatok,
ale príďte aj počas týždňa. Vo štvrtok dopoludnia navštívime starkých a chorých.
…

DVD z rozlučkovej svätej omše si možete prevziať v pondelok po vecernej svatej omsi v sakrstii.

OHlÁŠKY
… V Sobotu 13. 10. o 15:00 chcú prijať sviatosť manželstva Jaroslav Podobný (KNM) a Mária
Kostelánska (ZA – Solinky). Ak by niekto vedel o cirkevno právnej prekážke nech to ohlási na
farskom úrade. Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

