RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

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

FARSKÉ OZNAMY

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Nedeľa

Veľkonočný pondelok
6:30, 8:30; 10:30;
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Adorácia začne 24.4. v kostole po rannej sv. omši – tak ako je zvykom.
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Bohušíkovej (2. skupina).
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 h budú slávnostné spievané vešpery, ktorými zakončíme veľkonočné trojdnie.
… Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier.
Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.
… Z organizačných dôvodov budeme sviatosť krstu v najbližších mesiacoch vysluhovať v týchto
termínoch: máj – 18. a 19.; jún – 1., 2., 22. a 23.
… Zajtra je Veľkonočný pondelok, sv. omše budú: 6:30; 8:30 a 10:30 h. Večerná sv. omša nebude.
… Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva, je možnosť získať plnomocné odpustky, za
obvyklých podmienok. O 15:00 h. sa budeme spoločne modliť Korunku k B. milosrdenstvu.
… Na budúcu nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva budeme o 8:30 a 10:30 h. požehnávať
mamičky v požehnanom stave.
… Chceme poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri príprave dôstojného slávenia veľkonočných
sviatkov, upratovaním, výzdobou kostola, alebo akoukoľvek inou službou pri liturgii, a takto
prispeli k peknému prežitiu týchto sviatkov. Zvlášť ďakujeme kostolníkom, organistom, lektorom,
miništrantom a našim zboristom – dospelým i mladým ďalej mužom, ktorí sa zapojili do stráženia
Božieho hrobu a tiež ženám, ktoré upratovali kostol a pripravovali veci k liturgii.
… Farské hody budú na Nedeľu Dobrého pastiera 12.5.2019. V sobotu 11.5. bude farská zabíjačka
a futbalový turnaj. V nedeľu dopoludnia bude tradične slávnostná odpustová sv. omša
a popoludní program na farskom dvore.
… Termíny Prvého sv. prijímania: CZŠ Dobrého pastiera - 28. 4. o 10:30 h. a Limbová, Gaštanová
a Hliny VI - 5. 5. o 10:30 h.
… Dávame do pozornosti zápis do CMŠ 25. – 26.4. od 15:00 do 17:00 h.
OHLÁŠKY
… V sobotu 27.4. o 14:00 h. chcú prijať sviatosť manželstva Jozef Privarčák a Daniela Pružinská. Ak
by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim
mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

