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 NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (slávnosť),
sv. omše 6:30, 8:00 a 18:00 procesia, deti si môžu priniesť kvietky...
Piatok
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)
Nedeľa
12. nedeľa v cezročnom období – zbierka na dobročinné diela Sv. Otca,
Jozef Biely – primície o14:30 h v Poluvsii
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Chladnej (11. skupina).
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 h Vás pozývame na spoločnú farskú adoráciu.
… Od pondelku začíname zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiace...
… DVD a foto z 1. sv. prijímania, ktoré bolo 5. mája sú hotové. Môžete si ich vyzdvihnuť v sakristii.
… Stále je možnosť prihlásiť sa na stálu adoráciu, ktorá už prebieha v našej farnosti. V tomto mesiaci
je možné prihlásiť sa záväzne na ďalší rok. Prihlásiť sa môžete cez našu farskú stránku alebo
osobne v sakristii.
… Je možnosť prihlásiť sa aj do modlitebnej reťaze sv. ruženca alebo živého ruženca. Členovia sv.
ruženca berú na seba záväzok pomodliť sa týždenne 4 ružence podľa poradia. Členovia živého
ruženca sa modlia 1 určený desiatok denne a mali by sa raz v mesiaci stretnúť na tzv. Fatimskú
sobotu (1. sobota v mesiaci). Zapísať sa môžete v sakristii.
CVČ STROM
… Prebieha prihlasovanie detí na krúžky v šk. roku 2019/2020 s 20% zľavou v mesiaci jún, úradné
hodiny kancelárie a zoznam krúžkov sú na plagátoch a 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.
… Začali sme 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.
OHLÁŠKY
… Sviatosť manželstva chcú uzavrieť z našej farnosti Mário Ometák a Natália Bitušiková. Ak by
niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim
mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

