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FARSKÉ OZNAMY:
Pondelok
Utorok

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

12:15 M
07:05

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, SP

Streda

17:30 K

Štvrtok

17:20

Piatok

07:05

17:20

Sobota

07:05

19:25

Nedeľa

07:05

08:30 D 10:00

Poznámky

18.08.2019

Sv. Pia X., pápeža, SP
Adorácia po svätej omši

Panny Márie Kráľovnej, SP
Sv. Bartolomeja, apoštola, SV
Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

D = detská, M = s modlitbou liturgie hodín, + = pohrebná, Š = školská omša, K = kaplnka Kudlov

Sviatosť zmierenia Pondelok – sobota polhodinu pred svätými omšami.
•

Animátori a sprevádzajúci birmovancov: Na jeseň otvárame nový kurz prípravy birmovancov a prosíme vás o
pomoc. Hľadáme animátorov a i rodiny, ktoré by mladých ľudí prípravou sprevádzali. Pozývame všetkých
ochotných veriacich, ktorí sa chcú do prípravy zapojiť, na úvodné stretnutie dnes (nedeľa) o 18:00 v kostole.
Najdôležitejšia je vaša túžba a ochota. Pre všetkých ochotných sa určite služba nájde.

•

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého sa stretne v pondelok po omši na spoločných modlitbách.

•

Eko deň: Spoločenstvo Horizont pozýva všetkých mladých, ktorí majú vzťah k prírode a radi by pomohli urobiť
naše Skalité o kúsok čistejším, tento štvrtok na Eko deň. Zraz o 14:00 na námestí, treba si priniesť rukavice, niečo
na opekanie a dobrú náladu. Tešíme sa na vás.

•

Stretko pre mládež: Naša animátorka Lenka pozýva mladých, ktorí majú chuť zmysluplne využiť svoj čas, na
stretko, ktoré sa uskutoční v piatok o 15:30 v starej škôlke. Zvlášť pozývame budúcich birmovancov.

•

Stretnutie na Trojmedzí: V sobotu vás pozývame na púť na Trojmedzie, aby sa modlili za duchovnú obnovu
našich krajín a celej Európy. O 08:30 začína putovanie s otcom biskupom od Kostola svätých Petra a Pavla na
Čiernom, o 10:00 začne svätá omša na Trojmedzí. Spoločný odchod pútnikov od kostola v Skalitom je o 07:15.
Verím, že sa k spoločnému putovaniu pridajú aj rodiny s deťmi a naši mladí.

•

Birmovanci. Záujemcov o prípravu na birmovku pozývame na neformálne stretnutie budúcu nedeľu o 14:00
vo fare. Stretnutie je určené pre stredoškolákov, ktorí budú od septembra v druhom ročníku a pre starších.

•

Národný pochod za život. V nedeľu 22. septembra sa koná v Bratislave Národný pochod za život. Vieme, že mnohí
kresťania zo Skalitého na ňom chcú byť pri tom. Ponúkame vám možnosť cestovať z farnosti spoločnými
autobusmi. Cena je 15€ za osobu. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v sakristii. Poplatok sa platí pri prihlásení.

•

Zbierka školských pomôcok: Diecézna charita Žilina organizuje 10. ročník zbierky školských pomôcok pre deti zo
slabších sociálno-ekonomických pomerov. Nové, alebo použité, ale stále funkčné školské pomôcky môžete
doniesť do charitných zariadení v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici do konca augusta.

•

Sviatosť manželstva chcú prijať: Kristián Kavuliak a Simona Čanecká zo Skalitého. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, treba to nahlásiť na farskom úrade. Zverujeme ich do vašich modlitieb.

•

Za upratovanie kostola a milodar 50,- € na chrám ďakujeme skupine č. 8. Budúcu nedeľu prosíme skupinu č. 9: z
Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov.

