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FARSKÉ OZNAMY
28. nedeľa v cezročnom období
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Streda
Štvrtok
Nedeľa

sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)
sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka)
sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)
29. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE

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

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

koncert v utorok 16.10.2018 o 17:15. 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
… V našej farnosti v sobotu 20.10.2018 o 10:30 vysluži otec biskup Tomáš Galis naším
birmovancom sviatosť birmovania. Chceme týchto mladých ľudí sprevádzať svojimi
modlitbami. Od 11.10. po večerných svätých omšiach sme sa začali modliť deviatnik
k Duchu Svätému. V piatok prístúpia naši birmovanci k sviatosti zmierenia a to od 16:30. Po
sviatosti zmierenia o 18:00 budeme sláviť vigílnu svätú omšu k Duchu Svätému, ktorú
obetujeme za našich birmovancov. Na túto vigílnu svätú omšu vás všetkých srdečne
pozývame. Po nej bude krátke Agapé (pohostenie) pre našich birmovancov.

… Budúcu nedeľu budeme sláviť ako misijnú nedeľu. Po svätých omšiach bude celonárodná
zbierka na misie. Jej výťažok bude venovaný predovšetkým farnostiam v Etiópii, ktoré sú
skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
… V stredu pozývame birmovancov na stretko – začíname sv. omšou o 18:00 hod.
… Farská charita pozýva seniorov na jesenné posedenie spojené s kultúrnym programom v
nedeľu 21.októbra o 15.30 hod. v hale pastoračného centra. Bližšie informácie budú na
plagáte.

OHLÁŠKY
… V Sobotu 3. 11. o 15:00 chcú prijať sviatosť manželstva Juraj Funtík (Žilina) a Lucia Miková
(Žilina). Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

