RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

FARSKÉ OZNAMY
Druhá pôstna nedeľa

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

LITURGICKÝ KALENDÁR
Utorok
Nedeľa

sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť)
3. nedeľa v pôstnom období

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Volekovej. (10. skupina)
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 hod. pozývame na spoločnú krížovú cestu.
… Krížové cesty v našej farnosti budú: streda, piatok (pred sv. omšou o 17:15 hod.) a nedeľa
(počas spoločnej adorácie o 18:00 hod.) Prosíme tých, ktorí by sa chceli predmodlievať
krížové cesty, aby sa prihlásili v sakristii.
… Pozývame všetky deti a rodičov na detské sv. omše, ktoré sa budú konať v našej farnosti cez
pôstne obdobie, každý utorok o 17:30 hod. Z tohto dôvodu nebudú bývať sv. omše v utorok

o 18:00 hod. Pred každou detskou sv. omšou bude bývať nácvik detského speváckeho zboru
o 16:30 hod. Milé deti, pozývame Vás zapojiť sa do detského zboru.
… Od stredy, počas pôstu, ponúkame v našej farnosti miesto milosrdenstva. Je to čas, kedy
môžete využiť pozvanie na osobný duchovný rozhovor a duchovné vedenie. Kňaz bude

k dispozícii na osobný rozhovor od 14:00-15:00 hod. v spovednici, v kostole. Prosíme

o trpezlivosť, čas rozhovoru v spovednici môže trvať dlhšie. Čas na sv. spoveď využívajte
pred sv. omšou. Tento čas ponúkame len na duchovné vedenie.
… Uvoľnené termíny adorácie:
§ pondelok (18.3. od 13:00 -14:00).
… Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier
alebo občianskemu združeniu PloDar. Je to nadácia, ktorá sa venuje prirodzenému
plánovaniu rodičovstva. Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v
kostole.
… Inštitút Communio a Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pozývajú na
diskusiu s prírodovedcom a spisovateľom Miroslavom Sanigom „O prírode vážne aj veselo“
v utorok, do Diecézneho centra o 17:30 hod.
… Bratia pallotíni Vás pozývajú na anonymné duchovné cvičenia oslobodenia a uzdravenia
po potrate, ktoré sú určené pre matky aj pre otcov. Viac informácií na nástenke.
… Aj tento rok prebieha na Slovensku kampaň 25. marec – deň počatého dieťaťa. Nosením
bielej stužky, vyjadríte podporu ochrany života. Nájdete ich vzadu na stolíkoch.

