RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

FARSKÉ OZNAMY
2. nedeľa v cezročnom období

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

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok

Sv. Agnesy, panny a mučenice (spomienka)

Štvrtok

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)

Piatok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)

Sobota

Sv. Timoteja a Títa, biskupov (spomienka)

Nedeľa

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

UPRATOVANIE

… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Hriníkovej (2. skupina).
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 pozývame na farskú adoráciu.
… Pozývame deti na farsko-erkársku sánkovačku o 14:00 hod. pred farou.

… Od 24. februára bude prebiehať v našej farnosti kurz „Manželské večery“. Ako sa

zaregistrovať na kurz a podrobnejšie informácie nájdete na našej farskej stránke
… Pozývame Vás na modlitbový deň k Matke všetkých národov v Nitre 16.2.2019. Odchod
autobusu zo zástavky Smreková o 6:00 hod. Cena 13 €.
… Pozývame tento štvrtok na modlitbu a adoráciu za biskupov a kňazov po svätej omši.
Modlitby budú moderovať Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.
… Od 18. do 25. januára je týždeň za jednotu kresťanov.
… Ekuza pozýva na modlitby za jednotu kresťanov. V nedeľu do evanjelického kostola, v
pondelok ku kresťanským zborom do Závodia, vo štvrtok ku gréckokatolíkom na Vlčince a
v piatok do Kostola sv. Barbory. Začíname vždy o 18:00 hod.
… Inštitút Communio a Katolícka univerzita pozývajú na diskusiu o knihe Nerozbitné deti s
autorkou Slávkou Kubíkovou a saleziánom Petrom Ondrejom o výchove. V utorok 22.
januára o 17:30 hod. v Diecéznom centre.
… Saleziáni dona Bosca pozývajú na Festival saleziánskej kultúry, kde medzi inými podujatiami
pripravili
koncert
Detského
orchestra
v
Dome
umenia
Fatra
a divadelné predstavenie s názvom Ach tí rodičia...v Dome odborov. Divadlo,
ako aj celý festival je zameraný na tému, čo sa stane, keď deťom a mladým chýba láska
od
ich
rodičov.
Koncert
bude
v
sobotu
9.februára
o 16:00
hod.
a divadlo v nedeľu 10.februára takisto o 16:00 hod. Lístky sa dajú objednať cez internet
alebo u Janka Badžgoňa.
… Ponúkame: Katolícke noviny, Milujte sa, Viera do vrecka.

