RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

FARSKÉ OZNAMY

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

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
LITURGICKÝ KALENDÁR
Streda
Výročie posviacky farského chrámu
Nedeľa
Štvrtá veľkonočná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera (zbierka na seminár)
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Ondrušovej (5. skupina).
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 h Vás pozývame na spoločnú farskú adoráciu.

… Farské hody budú na Nedeľu Dobrého pastiera 12.5. V sobotu 11.5. bude farská zabíjačka
a futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastní aj futbalový tím Gól za život, ktorý podporuje ochranu

života od počatia. S tímom Gól za život príde aj kuzelník, ktorý bude mať o 13:00 h vystúpenie
pre deti. V nedeľu dopoludnia bude tradične slávnostná odpustová sv. omša a popoludní

program na farskom dvore. Viac info vo Farskom liste. Chceme poprosiť šikovné gazdinky
o dobré koláčiky na farské hody. Môžete ich nosiť v piatok a sobotu do pastoračného centra.
…
…

…
…

…

Za Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.
Dnes večer o 19:00 h pozývame tých, ktorí radi tancujú spoločenské tance na Tanečný večer
v hale CVČ. Môžu prísť mladší aj starší. Vstup je zdarma.
V dňoch 5. – 11.8.2019 sa uskutoční pobytový eRko tábor v Zubáku. Tábor je určený pre deti vo
veku 7 – 15 rokov. Počet miest je obmedzený. Prihlášky sú vzadu na stolíkoch. Naši animátori sa
už tešia na všetky deti.
V rámci projektu „Adorácia rodín za rodiny“ chceme pozvať aspoň 12 rodín, ktoré by v stredu
8.5. adorovali a modlili sa po 1 hodine za iné rodiny. Rodiny sa môžu prísť zapísať do sakristie.
Pozývame Vás na „Diecézne stretnutie modlitieb matiek Žilinskej diecézy", ktoré sa uskutoční
v sobotu 18. mája 2019 v Žiline, vo Farskom kostole Dobrého Pastiera na Solinkách. Stretnutie sa
začne o 9.00 h svätou omšou, ktorú celebruje otec biskup Tomáš Galis.
V piatok 24.05.2019 Vás pozývame na Žilinský kresťanský ples, ktorý sa uskutoční v sále

Kinekus na Rosinskej ceste. Viac informácií nájdete na plagáte.
… Dňa 11.5. (sobotu) pozývame všetky deti i mladých na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej.
Začína sa svätou omšou o 9:00 h, po ktorej nasleduje putovanie, tancovanie a hry. Pôjdeme
spoločným autobusom a stretávať sa budeme už o 7:30 pri CVČ Strom. Predpokladaný
návrat je okolo 17:00 h a cena 3 eurá. Prihlásiť sa môžete do štvrtka v sakristii kostola.
… Viac informácii o akciách je na plagátoch na nástenke.

