RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ DOBRÉHO PASTIERA
Smreková 39
010 07 Žilina

FARSKÉ OZNAMY

19. nedeľa v cezročnom období

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

LITURGICKÝ KALENDÁR
Streda
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka (spomienka)
Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) – prikázaný sviatok,

Štvrtok

sv. omše budú ráno 6:30, večer o 16:30 a 18:00 h. Na začiatku sv. omše o 18:00 h
bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si môžete zviazané v kytičke priniesť
a pred sv. omšou položiť pred oltár.
20. nedeľa v cezročnom období

Nedeľa

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Krchovej (1. skupina) a p. Hriníkovej
(2. skupina). V tomto týždni sa upratuje výnimočne v pondelok a piatok po večernej sv. omši.
Vo štvrtok je prikázaný sviatok, z tohto dôvodu bude adorácia pokračovať aj po večernej sv.
omši a potom vás pozývame aj na večerné kompletórium o 21:00 h.
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 h vás pozývame na spoločnú farskú adoráciu.
… Dávame do pozornosti zmeny počas letných prázdnin:
•
…
…
…

…

…
…
…
…

v mesiacoci august nedeľná sv. omša o 19:30 h nie je;

• cez prázdniny úradné záležitosti vybavujte prosíme počas týždňa po sv. omšiach.
Stále je možné prihlásiť sa záväzne na ďalší rok na stálu adoráciu cez našu farskú stránku alebo
osobne v sakristii. Stále sú neobsadené viaceré hodiny.
Oznamujeme pútnikom, ktorí sa prihlásili na púť do Mežugoria v dňoch 21. – 27. septembra 2019,
aby do konca augusta uhradili zálohu 100 € v sakristii alebo Emilovi Miškemu.
Pozývame vás na tradičnú národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína v nedeľu 15.
septembra. Odchod autobusu bude o 7:00 h zo zástavky Smreková. Predbežná cena je 10 €.
Prihlásiť sa môžete v sakristii.
Tí z vás, ktorí sa zapojili do spoločnej pôstnej reflexie v rámci projektu Cesta obnovy života
a vzťahov, a vybrali ste si možnosť doručenia darčeka cez farnosť, môžete si tento darček
vyzdvihnúť v sakristii. Prineste si k tomu aj nejaký doklad totožnosti.
Oznamy z CVČ STROM
Centrum ponúka na nový školský rok 10 nových krúžkov – rozpis nájdete na nástenke centra.
Pripomíname, že na výlet do Olomouca (FLÓRA OLOMOUC) sa môžete prihlásiť ešte zajtra
v úradných hodinách v CVČ.
V auguste sú úradné hodiny v centre pondelok a stredu od 8:00-9:00 h, utorok a štvrtok od 16:0017:00 h. Dá sa počas nich ešte prihlásiť deti aj na 1. sv. prijímanie, birmovku a ostatné krúžky.
Pozvánky, ponuky a informácie o akciách nájdete na nástenke.

OHLÁŠKY
… Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Andrej Lapoš bývajúci v Žiline a Nikola Múčková bývajúca
v Ružomberku; Marek Vozárik bývajúci v Bytči a Mária Baránková bývajúca v Žiline; a tiež Martin Bros
a Martina Gažová bývajúci v Žiline. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási
na farskom úrade. Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

