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

______________________________________________________________
FARSKÉ OZNAMY

!

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA KRÁĽA NEBA A ZEME (20.11.2022)
1. LITURGICKÝ KALENDÁR

SV. OMŠE

PONDELOK 21.11.2022

Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

06:30, 17:30

UTOROK

22.11.2022

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

06:30, 17:30

STREDA

23.11.2022

Féria

06:30, 17:30

ŠTVRTOK

24.11.2022

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

06:30, 17:30

PIATOK

25.11.2022

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

06:30, 17:30

SOBOTA

26.11.2022

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

NEDEĽA

27.11.2022

1. ADVENTNÁ NEDEĽA - začína sa nový cirkevný rok. Na všetkých sv. 08:00, 09:00 (Ce),
omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prosíme, položte ich pred 09:30, 11:00, 19:00
sv. omšou na schody pred oltárom.

06:30

2. POĎAKOVANIE
•
•
•

Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 6
tehličiek a 6 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.
Úprimne ďakujeme aj všetkým tým, ktorí minulú NE prispeli na zbierku na náš chrám a potreby farnosti.
Na budúcu NE sa bude konať zbierka na charitu. Za vaše milodary už vopred úprimne Pán Boh zaplať !

3. POZVÁNKY, RÔZNE, UPRATOVANIE
•

•
•
•
•

•
•
•

Od PO 21.11.2022 budeme v sakristii po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na 1. polrok roka 2023. Môžete si
zapísať úmysly na max. 2 sv. omše, aby sa ušlo na každého. Úmysly na večerné sv. omše zapisovať nebudeme, pretože tie
zostávajú k dispozícii na zádušné sv. omše po pohreboch a povinnosti kňaza odslúžiť sv. omše na úmysel ordinára. Ostatné
úmysly zapíšeme mimo poriadia a v prípade potreby ich odošleme do iných farností a na misie.
Vo ŠTV 24.11.2022 vás pozývame na pravidelnú adoráciu o 15:00 spojenú s modlitbou Korunky Božieho
milosrdenstva a na sv. omšu s vešperami o 17:30.
V PIA 25.11.2022 pozývame všetky rodiny na sv. omšu pre rodiny o 17:30. Po sv. omši bude stretnutie rodín v Klubovni
Prístav pod kostolom.
V SO 26.11.2022 o 09:00 pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretko do Klubovne Prístav pod
kostolom.
V SO 10.12.2022 o 10:00 sa v našom farskom kostole uskutoční kňazská vysviacka. Za kňaza bude vysvätený náš diakon
Zdenko Mravec a diakon Jozef Poláček z farnosti Žilina-mesto. Prosíme o modlitbu za našich budúcich novokňazov, ktorí
tento týždeň odchádzajú na duchovné cvičenia pred prijatím sviatosti kňazstva.
Diecézna charita Žilina poriada v dňoch 24. - 27.11.2022 potravinovú zbierku trvanlivých potravín a drogérie na
pomoc ľuďom v núdzi v OD Tesco Obvodová a HM Košická. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske kostola.
GSF v Žiline poriada v PIA 25.11.2022 Deň otvorených dverí. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske kostola.
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.

