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FARSKÉ OZNAMY
27. nedeľa v cezročnom období
LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok
Nedeľa

Výročie posviacky katedrálneho chrámu (sviatok)
28. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Chladnej.

POZVANIA

… Bratia kapucíni pozývajú do Sirotára – kostol obrátenia sv. Pavla apoštola – na benefičný

koncert.

Talentovaní

mladí

konzervatoristi

zo

Sicílie

budú v utorok

16.10.2018

o 17:15 interpretovať skladby autorov ako Mozart, Bach..., aby sa podelili o radosť z hudby
a podporili Sirotár. Vstupné je dobrovoľné.

… Pozývame Vás na prednášku Rozvedení k Bohu, dobrému Ockovi a to 17.10.2018 od 17:00
do 19:00 hod. na Biskupskom úrade v Žiline. Prednašajúci kňaz Matej Trizuliak MS.

INFORMÁCIE
… Dnes máme farskú oferu, za vaše milodary UPBZ.
… V utorok stretnutie rodičov birmovancov – pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. po nej bude
stretnutie v kostole.
… V stredu pozývame birmovancov na stretko – začíname sv. omšou o 18:00 hod.
… 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.
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. Vystúpi na ňom Žilinský
miešaný zbor a náš chrámový zbor Pastor Bonus.
… Od 12.10. do 14.10. idú naši deviataci z CZŠ spolu s CZŠ v Martine na duchovné cvičenia. Prosíme
o modlitbu.

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 cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na
farskom úrade. Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

