RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

FARSKÉ OZNAMY
3. nedeľa v cezročnom období

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

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

Štvrtok

Sv. Jána Bosca, kňaza (spomienka)

Sobota

Obetovanie Pána (sviatok), (hromn. sviečky + Fatimská sobota)

Nedeľa

4. nedeľa v cezročnom období (spomienka – sv. Blažej – pri všetkých sv.
omšiach budeme požehnávať hrdlo)

UPRATOVANIE

… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p.Bohušíkovej. (3. skupina).
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 pozývame na farskú adoráciu.
… Budúcu nedeľu máme prvonedeľnú zbierku na potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné
Pán Boh zaplať.
… V piatok máme 1. piatok v mesiaci. Spovedáme 1/2 hod. pred rannými sv. omšami
a PO – ŠT od 17:00., PIA od 15:30 hod. pred večernými omšami. Sv. omše na prvý piatok
v kostole budú: ráno o 6:30 a poobede o 18:00. Prosíme, ak môžete, nenechávajte si sv.
spoveď až na piatok, ale príďte aj počas týždňa. Vo štvrtok dopoludnia budeme spovedať
starkých a chorých.
… Ak by chcel niekto prispieť na misie v Tanzánii, môžete doniesť milodar na farský úrad do
3.2.2019.
… Pozývame všetky deti na karneval, ktorý sa uskutoční 9.2. 2019 o 14:30 v pastoračnom centre.
Viac informácii na plagáte. Tešia sa na Vás eRkári.
… 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 Vás na farskú dovolenku do Talianska, ktorá sa uskutoční od 13. do 20. júla 2019.
Na programe je: Večné mesto Rím a Južné Tirolsko s Dolomitami. Sprevádzať zájazd budú
Školské sestry sv. Františka: s. Timotea a s. Kristína. Bližšie informácie na nástenke.
… Ponúkame: Katolícke noviny, Milujte sa, Viera do vrecka.
… Pozývame mladých, zvlášť zaľúbených, ktorým skutočne záleží na vzájomnom vzťahu a
neboja sa doň pozvať Boha. Prihlásiť sa môže aj nezaľúbená mládež na kontakt, ktorý je vo
výveske. Zo Žiliny do Vysokej nad Uhom pôjdeme prosiť o príhovor bl. Anku Kolesárovú a
obohatí vás prednáškami aj duch. o. Pavol Hudák. Konkrétne info tiež na kontakte.

