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FARSKÉ OZNAMY
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
zbierka na dobročinné diela Sv. Otca
Jozef Biely – primície o14:30 h v Poluvsí

LITURGICKÝ KALENDÁR
Narodenie sv. Ján Krstiteľa (slávnosť)
Pondelok
Najsvätejšieho srdca Ježišovho (slávnosť)
Piatok
Sv. Petra a Pavla, apoštolov (prikázaný sviatok 6:30,8:30,10:30)
Sobota
13. nedeľa v cezročnom období
Nedeľa
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Novosadovej (12. skupina).
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 h Vás pozývame na spoločnú farskú adoráciu.
… Dávame do pozornosti, že počas letných prázdnin (od 1. júla) nedeľná sv. omša o 19:30 h bývať
nebude.
… 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.
… Diecézna liturgická komisia a Inštitút Communio pozývajú lektorov a všetkých záujemcov o
liturgiu na prednášku Štefana Fábryho Predstavenie nového vydanie Spoločných modlitieb
veriacich vo svätej omši. V utorok 25.6. o 17.00 v Diecéznom centre v Žiline.
CVČ STROM
… Prebieha prihlasovanie detí na krúžky v šk. roku 2019/2020 s 20% zľavou v mesiaci jún.

… 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,
František Zicho a Lujza Kobrtková.
Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Budúcim
mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

