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FARSKÉ OZNAMY 

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (02.10.2022) 

1. LITURGICKÝ KALENDÁR                                                                                                                          SV. OMŠE 

2. POĎAKOVANIE 
• Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 1 tehličku a 2 

darcovia prispeli na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh. 

3. PRVÝ PIATOK V MESIACI 
• V nasledujúcom týždni je aj 1. PIA v mesiaci október. Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami. Vo ŠTV a  v PIA 

budeme spovedať už od 16:30. Prosíme vás, nenechávajte si sv. spoveď na čas tesne pred sv. omšou, aby sme vás všetkých 
stihli vyspovedať. 

4. PRIHLÁŠKY K 1. SV. PRIJÍMANIU, ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH 
• Do konca októbra prebieha zápis detí na 1. sv. prijímanie. Žiaci 3. ročníka vlčinských ZŠ dostali 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. MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER 
• V mesiaci október vás povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posvätného ruženca vo vlastných rodinách i v našom chráme. S touto 

modlitbou je spojená aj možnosť získať v tomto mesiaci úplné odpustky.  
• V našom farskom kostole na Vlčincoch sa modlievame svätý ruženec ráno pred sv. omšou tak, ako býva zvykom. Pred večernou 

sv. omšou sa začíname modliť sv. ruženec o 17:15 a predmodlieva sa ho kňaz. Po skončení sv. ruženca sa hneď začína sv. omša. 
Preto v mesiaci október spovedáme už od 16:45 do 17:10.  

• V októbrové nedele sa modlíme posvätný ruženec o 15:00 v Lesoparku Chrasť.  Prvýkrát už dnes. Srdečne vás pozývame. 

6. POZVÁNKY,  TRVANLIVÉ POTRAVINY A DROGÉRIA PRE CHARITU, RÔZNE, UPRATOVANIE  
• V STR 05.10.2022 o 17:30 sa uskutoční v našom farskom kostole na Vlčincoch Veni Sancte Žilinskej univerzity na začiatku 

nového akademického roka. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Srdečne vás pozývame. 
Kancelária farského úradu preto bude z tohto dôvodu v STR večer zatvorená ! 

• Vo ŠTV 06.10.2022 vás pozývame na pravidelnú adoráciu o 15:00 spojenú s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a na 
sv. omšu s vešperami o 17:30. 

• Diecézna charita Žilina nás pozýva zapojiť sa do Zbierky trvanlivých potravín a drogérie, ktoré pomôžu núdznym v našej 
diecéze. Trvanlivé potraviny a drogériu môžete nosiť už tento ŠTV a PIA večer od 18:30 do 19:00 do Klubovne Prístav pod 
kostolom, kde ich od vás prevezme p. Stankovičová. Ďakujeme za pomoc. 

• Farnosť Korňa a pútnické miesto Hora Živčáková pozývajú na jesennú púť, ktorá sa uskutoční v SO a NE 08. - 09.10.2022. 
Program a viac informácií nájdete na plagáte vo výveske kostola. 

• Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 9, vedúca p. Podracká. Upratovať sa bude v PO 
a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.

PONDELOK 03.10.2022 Féria 06:30, 17:30

UTOROK 04.10.2022 Sv. Františka Assiského, spomienka 06:30, 17:30

STREDA 05.10.2022 Féria 06:30, 17:30

ŠTVRTOK 06.10.2022 Féria 06:30, 17:30

PIATOK 07.10.2022 PRVÝ PIATOK - Ružencovej Panny Márie, spomienka 06:30, 17:30

SOBOTA 08.10.2022 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 06:30

NEDEĽA 09.10.2022 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 08:00, 09:00 (Ce), 
09:30, 11:00, 19:00

!


