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FARSKÉ OZNAMY
2. Adventná nedeľa
LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)
sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
3. adventná nedeľa

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Takáčovej (8. skupina).
… Pozývam všetkých, zboristov a tých, ktorí pomáhajú pri upratovaní na vianočné posedenie,
a to vo štvrtok 13.12. o 18:45.
INFORMÁCIE
… Dnes sú spoločné vešpery od 18.00 hod.
… 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 po 2,50€.

… Rorátne sv. omše bývajú o 6.00h. Pozývame všetkých, deti, mladých i dospelých. Deti
zbierajú 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.

… Veľké upratovanie nášho chrámu bude v sobotu 15.12.2018 od 9.15 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.

… 24. decembra pozývame k štedrovečernému stolu, všetkých tých, ktorí budú na sviatky
doma sami alebo chcú aj takýmto spôsobom vytvoriť spoločenstvo. Treba sa zapísať
v sákristii do budúcej nedele. Štedrá večera bude o 18:00 hod.
… Chceme poďakovať ženám, ktoré prišli v stredu na brigádu.
… Aj dnes pozývame deti, ktoré chcú koledovať na ďalšie kolednícke stretko o 15:00 v CVČ.
… Prosíme všetkých, ktorí by doma našli nejakú baranicu, pastiersku vestu alebo menší kožuch,
keby ju mohli požičať alebo venovať našim koledníkom. Oblečenie noste, prosím, do CVČ.
… Od dnes sa môžu rodiny zapisovať na prijatie koledníkov. Zapisovať sa bude po každej
nedeľnej sv. omši pred kostolom. Počas týždňa sa môžete zapísať na zoznam v sakristií.
Zapisovanie končí v nedeľu 23. decembra. Potom sa už nebude dať zapísať!!!
… Budúcu nedeľu bude sv. omša 10:30 spojená s vysielacou pobožnosťou koledníkov. Príde
množstvo koledníkov z iných farností našej diecézy a príde aj náš otec biskup Tomáš.
… Veľmi pekne prosíme mamy a staré mamy, keby napiekli nejaké koláče pre deti a otca
biskupa na budúcu nedeľu. Koláče, prosím, noste na faru v piatok a sobotu.
… Chorých budeme spovedať vo štvrtok 13. decembra od 9:00 h.

… POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN
Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných,
štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzin. pomoci tejto
krajine. Bližšie na stránke www.pomocpresyriu.sk, alebo v bezplatnom časopise ACN, príp.
na www.acn-slovensko.org.
… Bratia kapucíni srdečne pozývajú na adventno-vianočný benefičný koncert umelcov zo
Žiliny na podporu Sirotára (Kostol Obrátenia sv. Pavla, apoštola), v nedeľu 16.12.2018
o 18:00. Tento rok tiež privítame v Sirotári „Svetlo v tmách“ – 14.12.2018 od 18:00 do
20:00 pozývame ľudí dobrej vôle na stretnutie s Kristom, sprevádzané hudbou a svetlom
sviec.
… Diecézna charita Žilina tradične pozýva do svojho stánku na vianočných trhoch v Žiline na
Mariánskom námestí v dňoch 10.-13.december 2018 (pondelok - štvrtok, 10.00-18.00 h).

