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FARSKÉ OZNAMY 

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (19.09.2021) 

1. LITURGICKÝ KALENDÁR                                                                                                                       SV. OMŠE 

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

tehličky a 7 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh. 

• Dnešnú nedeľu sa koná celodiecézna zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať! 

3. POZVÁNKY, RÔZNE A UPRATOVANIE 
• Vo ŠTV 23.09.2021 vás pozývame na pravidelnú adoráciu o 15:00 spojenú s modlitbou Korunky Božieho 

milosrdenstva a na sv. omšu s vešperami o 17:30.  

• Pozývame manželov na program Amoris - cyklus troch motivačných prednášok pre manželov, zameraných na lepšie 
pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. Prvé stretnutie sa uskutoční v NE 10.10.2021 o 16:00 
na Gymnáziu sv. Františka v Žiline. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac informácii a prihlášku nájdete na 
www.amoris.sk, alebo na plagáte vo výveske. 

• Kto by chcel ako dospelý prijať iniciačné sviatosti (krst, prijímanie a birmovku), nech sa informuje prostredníctom e-
mailu alebo telefonicky vo farnosti Žilina - mesto do 30.09.2021. 

• Od zajtra je okres Žilina v červenej fáze Covid automatu. Pre bohoslužby v našom chráme to znamená, že pre prístup pre 
všetkých bez rozdielu je max. kapacita 1 osoba na 15m2, čo vychádza v našom chráme na 100 osôb. Povinný je aj respirátor 
FFP2 bez výdychového ventilu a zoznam účastníkov. Pri vchode do kostola bude k dispozícii krabica, do ktorej je nutné 
vhodiť lístok s vaším menom, priezviskom a telefónnym kontaktom. Prosíme, aby ste si lístok pripravili už doma a pri vchode 
do kostola ho vhodili do pripravenej krabice. Jedna sv. omša od budúcej NE bude k dispozícii bez obmedzení, avšak len 
pre tých, ktorí sú zaočkovaní. Prosíme preto všetkých, ktorí sú zaočkovaní, aby prišli od budúcej NE na sv. omšu o 
11:00 a pri vstupe do kostola sa preukázali dokladom o očkovaní. Rovnako je potrebný opäť zoznam účastníkov, preto 
vhoďte do krabice lístok s menom, priezviskom a telefónnym číslom. Tieto lístky sme povinní 14 dní archivovať, potom ich 
spálime v ohni. 

• Od budúcej NE sa kvôli opatreniam v červenej fáze Covid automatu opäť dočasne ruší slávenie sv. omše v Celulózke. 
Namiesto nej pridávame dočasne do farského kostola sv. omšu o 06:30 určenú predovšetkým pre dôchodcov.  

• Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 8, vedúca p. Stankovičová. Upratovať 
sa bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za 
upratovanie. Do upratovacích skupín srdečne pozývame aj ďalších farníkov, pretože je nás málo na upratovanie kostola.

PONDELOK 20.09.2021 Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a 
spoločníkov, mučeníkov, spomienka

06:30, 17:30

UTOROK 21.09.2021 SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok 06:30, 17:30

STREDA 22.09.2021 Féria 06:30, 17:30

ŠTVRTOK 23.09.2021 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka 06:30, 17:30

PIATOK 24.09.2021 Féria 06:30, 17:30

SOBOTA 25.09.2021 Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 06:30

NEDEĽA 26.09.2021 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 06:30, 08:00, 09:30, 
11:00 (O),19:00

!


