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

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
Utorok
Sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)
Štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza (sviatok)
Nedeľa
Najsvätejšej Trojice
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Volekovej (10. skupina).
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 h Vás pozývame na spoločnú farskú adoráciu.
… Dnes máme farskú oferu.
… Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva všetkých priaznivcov divadla na divadelné
popoludnie v nedeľu 16. júna 2019 do auly školy. O 15.00 h sa predstavia mladší žiaci s hrou
Antona Laučeka Najkrajšia ozvena - Fatima a o 16.00 h zahrajú starší žiaci komédiu J.B. Moliéra
Zdravý nemocný.
… DVD a foto zo svätého prijímania, ktoré bolo 5. mája sú hotové. Môžete si ich vyzdvihnuť
v sakristii.
… Máme možnosť prihlásiť sa na stálu adoráciu, ktorá už prebieha v našej farnosti. V tomto mesiaci
je možné prihlásiť sa na ďalší rok (trvanie záväzku – 1 rok). Prihlásiť sa môžete cez našu farskú
stránku alebo osobne v sakristii.
CVČ STROM
… Prebieha prihlasovanie detí na krúžky v šk. roku 2019/2020 s 20% zľavou v mesiaci jún, úradné
hodiny kancelárie sú na plagátoch a internetovej stránke CVČ, zoznam krúžkov je tiež na
internetovej stránke CVČ.

… Prebieha prihlasovanie na prímestské denné letné tábory: Prímestský tábor I. v termíne od 8. do
12. júla a Prímestský tábor II. v termíne od 19. do 23. augusta. Ceny a bližšie info sú na plagátoch
a stránke CVČ.

… Novinka pre mladých - absolventov ZŠ a starších pozývame na dobrodružné LETO V HORÁCH! v
termíne od 15. do 19. júla, bližšie info na plagátoch a stránke CVČ.
… Začína sa prihlasovanie na 1. sv. prijímanie a sviatosť birmovania, prihlasovať sa môžete
v kancelárii CVČ počas úradných hodín. Na sviatosť birmovania sa môžu prihlasovať budúci
deviataci a starší.

… Pozvánky a ponuky o akciách nájdete na nástenke.

