R Í M S KO KATO L Í C KA C I R K E V
FARNOSŤ ŽILINA-VLČINCE
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FARSKÉ OZNAMY

!

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (18.09.2022)

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠE

PONDELOK

19.09.2022

Sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

06:30, 17:30

UTOROK

20.09.2022

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

06:30, 17:30

STREDA

21.09.2022

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok

06:30, 17:30

ŠTVRTOK

22.09.2022

Féria

06:30, 17:30

PIATOK

23.09.2022

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

06:30, 17:30

SOBOTA

24.09.2022

JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI - Poďakovanie za úrodu, votívna sv. omša

NEDEĽA

25.09.2022

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

06:30
08:00, 09:00 (Ce),
09:30, 11:00, 19:00

2. POĎAKOVANIE
•
•
•

Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 1 tehličku a 6
darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.
Úprimne ďakujeme aj všetkým tým, ktorí prispeli na Sedembolestnú v zbierke na náš chrám a pastoračné centrum.
Dnešnú NE sa koná celodiecézna zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať!

3. MANŽELSKÉ VEČERY
•

Pozývame vás na kurz Manželské večery určený pre manželské páry v každom veku, ktoré chcú zlepšiť, posilniť a prehĺbiť
svoj vzťah, alebo prechádzajú náročným obdobím. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske kostola. Prihlášky prijímame už
len dnes prostredníctom e-mailu uvedeného na plagáte.

4. PRIHLÁŠKY K 1. SV. PRIJÍMANIU, ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH
•

•

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 z dôvodu naplnenej kapacity prvoprijímajúcich. Rodičov detí prosíme, aby si prečítali
informácie o 1. SP na zadnej strane prihlášky.
Organizačno-formačné stretnutie rodičov a ich prvoprijímajúcich detí bude v SO 19. novembra 2022 o 10:00 vo Farskom
kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch.

5. POZVÁNKY, POĎAKOVANIE ZA ÚRODU, KATECHUMENI, UPRATOVANIE
•
•
•

•

•
•

•
•

V UT 20.09.2022 pozývame seniorov na úvodné stretnutie Katechézy pre seniorov. Stretnutie sa bude konať po večernej sv.
omši v bočnej kaplnke kostola.
Vo ŠTV 22.09.2022 vás pozývame na sv. omšu s vešperami o 17:30. Po sv. omši bude večerná adorácia Najsvätejšej oltárnej
sviatosti spojená s chválami a modlitbami za farnosť, ktorá bude trvať do 19:30. Popoludní adorácia nebude!
V PIA 23.09.2022 o 21:21 bude na Mariánskom námestí slávnostne rozsvietený kostol a kláštor, tzv. Sirotár. Nová iluminácia
bola počas obnovy čelných fasád realizovaná pod záštitou mesta Žilina v spolupráci s bratmi kapucínmi. Celý program nájdete na
plagáte vo výveske kostola.
Na budúci týždeň v STR, PIA a SO sú jesenné kántrové dni. Záväzný je len jeden deň. Obsahom dní je poďakovanie Pánu Bohu
za úrodu. V našej farnosti budeme ďakovať za úrodu v SO pri rannej sv. omši. Na záver sv. omše bude prednesená Modlitba
požehnania za úrodu. Ak máte nejaké plody zo záhradky, za ktoré by ste chceli poďakovať, položte ich pred sv. omšou na schodíky
pred oltárom.
V SO 24.09.2022 o 09:00 pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretko do Klubovne Prístav pod kostolom. V
prípade priaznivého počasia si budete môcť po stretku zahrať futbal na našom ihrisku.
Spoločenstvo kresťanského života (CVX) pozýva mladých ľudí vo veku 25-40 rokov na formačné stretnutia v duchu Ignaciánskej
spirituality. Prvé stretnutie sa začne sv. omšou vo ŠTV 29.9.2022 o 16:30 u kapucínov v kostole Obrátenia sv. Pavla. Bližšie info
nájdete na plagáte vo výveske kostola.
Kto by chcel ako dospelý prijať iniciačné sviatosti (krst, prijímanie a birmovku), nech sa informuje v úradných hodinách v
našej farnosti na Vlčincoch najneskôr do 30.09.2022.
Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 6, vedúca p. Kadašová. Upratovať sa bude v
PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.

