
R Í M S K O K A T O L Í C K A  C I R K E V  
F A R N O S Ť  Ž I L I N A  -  V L Č I N C E

FARSKÉ OZNAMY 
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (20.09.2020) 

1. LITURGICKÝ KALENDÁR 

2. POĎAKOVANIE 
• Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 9 

tehličiek a 6 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh. 

• Ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli na zbierku pre Svätú zem. Za vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať! 

• Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na kňazský seminár pre potreby štúdia budúcich kňazov. Za vaše milodary úprimne 
Pán Boh zaplať! 

3. PRIHLÁŠKY K 1. SV. PRIJÍMANIU 
• Do konca októbra bude prebiehať zápis detí na 1. sv. prijímanie. Žiaci 3. ročníka vlčinských ZŠ dostanú prihlášky na 

hodinách náboženskej výchovy. Rodičia detí, ktoré nenavštevujú ZŠ na Vlčincoch a majú kánonický pobyt v našej farnosti - 
teda bývajú na Vlčinoch -  si môžu vyzdvihnúť prihlášku v kancelárii farského úradu v úradných hodinách. Farníkov iných 
farností mimo ZŠ na Vlčincoch na 1. SP nezapisujeme. 

4. POZVÁNKY, RÔZNE, UPRATOVANIE 
• Pozývame vás na 10. ročník kurzu Manželské večery určený pre manželské páry v každom veku, ktoré chcú zlepšiť, 

posilniť a prehĺbiť svoj vzťah. Kurz pozostáva z ôsmych stretnutí raz do týždňa. Každé stretnutie začína večerou v príjemnom 
prostredí, po ktorej nasleduje prednáška. Súkromie každého páru je rešpektované a skupinová diskusia či zdieľanie sa 
ostatným nie sú súčasťou večerov. Podrobnosti o kurze nájdete vo výveske kostola a na webe farnosti. Prihlášky prijímame už 
len dnes prostredníctom e-mailu alebo telefonického kontaktu uvedeného na plagáte. 

• Vo ŠTV 24.09.2020 vás o 15:00 pozývame na adoráciu Najsvätejšej Oltárnej sviatosti a po nej na sv. omšu s vešperami 
o 17:30.  

• Do STR 30.09.2020 bude počas úradných hodín prebiehať v Kancelárii farského úradu zápis na birmovku. Príprava 
bude prebiehať od novembra 2020 až do termínu birmovky v prvej polovici roka 2022. Presný termín birmovky určí 
Biskupský úrad v Žiline. Prihlásiť sa môžu všetci, ktorí majú kánonický pobyt v našej farnosti a úprimný, seriózny záujem 
o prijatie tejto sviatosti. Spodná veková hranica je určená žiakmi, ktorí v tomto šk. roku navštevujú IX. ročník ZŠ. 

• Kto by chcel ako dospelý prijať iniciačné sviatosti (krst, prijímanie a birmovku), nech sa prihlási v Kancelárii farského 
úradu tu na Vlčincoch v úradných hodinách do 30.09.2020. 

• V SO 03.10.2020 sa uskutoční v areáli kostola v Rajeckej Lesnej ukončenie tohto ročníka Fatimských sobôt. O 17:15 začne 
spoločná modlitba posv. ruženca a po ňom o 18:00 bude nasledovať sv. omša vo vonkajšom areáli kostola v Rajeckej Lesnej 
s naším biskupom Mons. Tomášom Galisom. Vzhľadom na situáciu je doprava individuálne. 

• Dávame Vám do pozornosti projekt " Vodenie detí na krúžky”, ktorým sa obraciame na rodičov detí navštevujúcich 
záujmové krúžky. Ak vám chýba možnosť prihlásiť dieťa na krúžok, lebo ho nemá kto zaviesť a priviesť, naša služba je určená 
práve vám. Projekt sa bude realizovať v tomto školskom roku.  Viac informácií nájdete vo výveske na plagáte a na uvedených 
tel. číslach. 

• Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 3, vedúca p. Solárová. Upratovať sa bude 
v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za 
upratovanie.

PONDELOK 21.09.2020 SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok

STREDA 23.09.2020 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

SOBOTA 26.09.2020 Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA 27.09.2020 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

!


