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FARSKÉ OZNAMY
34. nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa
LITURGICKÝ KALENDÁR
Piatok
Nedeľa

Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)
1. adventná nedeľa - (bude zbierka na charitu)

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Bomborovej
INFORMÁCIE
… Dnes je spoločná adorácia od 18.00 hod.
… Nezabudnite na časopisy, sú tam Katolícke noviny, Víťazstvo srdca, Milujte sa, Žilinská
Diecéza a iné. Popoludňajší čas si môžete obohatiť zaujímavým duchovným čítaním.
… Pozývame slobodných katolíkov, ktorí vo viere hľadajú životného partnera, aby sa prišli
zoznámiť s novými ľuďmi na speed dating katRande, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2018
o 18 hod. v kaviarni Café Kupé, Katedrálne námestie 25 (budova farského úradu) v Žiline.
Bližšie informácie nájdete na nástenke v kostole alebo na stránke katRande.ogr alebo
Výveska.sk
… Do pozornosti dávame dni otvorených dverí na
o
o

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. 7.12. od 9:00 - 13:30 hod.

Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline v utorok 27. novembra 2018
v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline 4. decembra 2018 so vstupom o 11:00 hod.
v budove školy Na Závaží 2 v Žiline.
… Diecézna charita Žilina pozýva na výstavu fotografií a inšpiratívnych príbehov
(ne)obyčajných ľudí - klientov, ktorým charita podala pomocnú ruku. Môžete ju vidieť v OC
Mirage, Žilina 16.-25. novembra 2018. Taktiež pozývame zapojiť sa do tohtoročnej
potravinovej zbierky v 11. predajniach Tesco pre ľudí v núdzi v dňoch 22.-24. novembra 2018
(10.00-20.00 hod.) Viac info na plagátoch.
o

… Prosíme o nahlásenie chorých k vianočnej sv. spovedi v sakristii najneskôr do 3. decembra.

… V Advente budú rorátne sv. omše o 6.00 hod. Pozývame všetkých, deti, mladých i
dospelých. Deti dostanú knižočky, do ktorých si budú lepiť kartičky. Počas týždňa sú pre
deti a mládež raňajky v CVČ a v sobotu aj pre dospelých.
… DVD z birmovky si môžete vyzdvihnúť v sakristii

