RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

FARSKÉ OZNAMY

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

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

LITURGICKÝ KALENDÁR
Nedeľa
dnes Nedeľa Dobrého pastiera – osobitne sa modlime za nové duchovné
povolania; v našej farnosti slávime hody; Deň matiek – myslíme na vás v modlitbe
Pondelok
13. máj - Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej (ľubovoľná spomienka)
Utorok
Sv. Mateja, apoštola (sviatok)
Štvrtok
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (spomienka)
Nedeľa
Piata veľkonočná nedeľa
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Bomborovej (6. skupina).
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 h spoločná farská adorácia ani večerná sv. omša nebude – bude ešte prebiehať
program farských hodov. V našej farnosti bude počas týždňa duchovná obnova, ktorú vedú
bratia karmelitáni. Srdečne Vás pozývame k hojnejšej účasti na sv. omšiach. Z tohto dôvodu
budú v PO-PIA ranné sv. omše až o 8:00 h. Večerné sv. omše ostávajú o 18:00 h.
… Pozývame Vás aj na „Diecézne stretnutie modlitieb matiek Žilinskej diecézy", ktoré sa uskutoční
v sobotu 18. mája 2019 v našom Farskom kostole Dobrého Pastiera. Stretnutie sa začne o 9.00 h
svätou omšou, ktorú celebruje náš otec biskup Tomáš Galis. Ranná sv. omša o 7:00 h nebude.

… Popoludní Vás pozývame na hodový program na farskom dvore. Viac info vo Farskom liste.
… Dávame do pozornosti stretnutie ohľadom plánovaného zájazdu do Talianska. Stretnutie s
prezentáciou sa uskutoční v piatok 17. mája o 17:00 h v hale CVČ. Dostanete tu bližšie
informácie o zájazde. Keďže v autobuse sú ešte nejaké miesta voľné, môžu prísť aj neprihlásení,
ktorí by ešte o zájazd mali záujem.
… V piatok 24. mája 2019 Vás pozývame na Žilinský kresťanský ples, ktorý sa uskutoční v sále Kinekus
na Rosinskej ceste.
… Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Žilina, Krajským kultúrnym strediskom, Považským
múzeom a Centrom pre podporu rodiny organizuje 2. ročník Dňa rodiny, ktorý sa bude konať
budúcu nedeľu 19. mája o 14:00 h v Budatínskom parku. Môžete sa tešiť na detský folklórny súbor
Lieska, Martina Repáňa a Repáňovsku muziku, Daniela Heviera, Divadlo Sranda Banda, Doris
Day Band či Nebeskú muziku. Okrem školy tanca sa deti i rodičia budú môcť zapojiť do
množstva tvorivých dielní, ktoré si pre Vás pripravili pro-rodinné organizácie zo Žiliny. Malý darček
je pripravený pre každé dieťa, ktoré sa tvorivých dielní zúčastní. Vstupné je voľný. Všetci ste
srdečne vítaní.
… Viac informácii o akciách je na plagátoch na nástenke.
… Dnes sa koná zbierka na seminár – podporujeme aj našich chlapcov, ktorí študujú v seminári. Za
Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

OHLÁŠKY
… Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Juraj Dojčiak z farnosti Žilina - Solinky a Jana Hikaníková
z farnosti Papradno. Túto sviatosť chcú tiež uzavrieť Marián Chochul z farnosti Žilina – Solinky
a Kristína Brezániová z farnosti Žilina – Saleziáni. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke,
nech to ohlási na farskom úrade. Tieto ohlášky sa vyhlasujú iba jedenkrát. Budúcim
mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

