RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

FARSKÉ OZNAMY
1. Adventná nedeľa

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

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Štvrtok
Piatok
Sobota

Nedeľa

Sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)
Sv. Mikuláša, biskupa (ľubovoľná spomienka)
Sv. Ambróza (spomienka)
Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť)

sv. omše 6:30, 8:30, 10:30 po sv. omši o 10:30 hod. bude procesia s P. Máriou okolo
kostola, čím jej chceme poďakovať za dar pozemku pod kostol a farnosť, ktorý nám
vyprosila. Srdečne vás pozývame.

2. adventná nedeľa

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Lukášovej
INFORMÁCIE
… Dnes je spoločná adorácia od 18:00 hod.
… Dnes je zbierka na charitu.
… Vianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v nedeľu 16. decembra od 14:00 – 16:30 hod.
… Máme možnosť zakúpiť si farský kalendár stolový – mesačný za 2,50 €.

… Prosíme o nahlásenie chorých k vianočnej sv. spovedi v sakristii najneskôr do 3. decembra.
… Nezabudnime, že od zajtra začínajú rorátne sv. omše o 6.00 hod. Pozývame všetkých, deti,
birmovancov, mladých i dospelých. Deti dostanú knižočky, na ktoré si budú lepiť nálepky.
Treba si priniesť kahanec a niesť toto svetlo z domu. Počas týždňa sú pre deti a mládež
raňajky v CVČ a v sobotu aj pre dospelých.

… Pripomíname už dopredu, že veľké upratovanie nášho chrámu bude v sobotu 15.12. 2018

…

…
…
…
…

od 9:00 hod. Týmto pozývame ženy, mužov, ale aj mladých, aby sme sa všetci spoločne
zapojili a takto pripravili aj náš chrám na slávenie príchodu nášho Spasiteľa. Treba si priniesť
so sebou vedro, kto môže aj rebrík a chuť pracovať. Už vopred všetkým úprimné Pán Boh
zaplať za ochotu a tešíme sa na vás.
Prosíme ženy, ktoré môžu prísť v pondelok 3.12.2018 o 10:00 hod. v prípade priaznivého
počasia na brigádu. Vyčistili by sme plot z vonkajšej strany pri hlavnej bráne. Kto má, nech
si prinesie pracovné rukavice. Stretneme sa pri jazierku. Ďakujeme.
Pozývame všetkých mladých aj duchom mladých zapojiť sa do adventnej hry anjelik.
Stretneme sa túto nedeľu (2.12.) o 19:00 hod. v CVČ Strom.
Pozývame všetky deti, ktoré chcú tieto Vianoce koledovať, na prvé kolednícke stretko, ktoré
bude dnes o 15:00 hod. v našom CVČ.
Diecézna charita Žilina ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do minulotýždňovej Tesco zbierky
potravín a drogérie. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 24 ton v hodnote 40 tisíc eur.
Do pozornosti dávame dni otvorených dverí na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline 7.12. od 9:00
- 13:30 hod., na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline 4. decembra 2018 so vstupom o 11:00
hod. v budove školy Na Závaží 2 v Žiline.

