FA R S K Ý I N F O L I S T
Farnosť Čadca-mesto				
Pozývame vás na hodovú sv. omšu
z príležitosti sviatku sv. Bartolomeja,
patróna našej farnosti,
ktorú bude celebrovať žilinský biskup
Mons. Tomáš Galis
v nedeľu 25. augusta 2019 o 10:30
v areáli pri farskom kostole sv. Bartolomeja.
Po sv. omši otec biskup požehná
nové farské pastoračné centrum.
Po požehnaní pastoračného centra
vás pozývame na prehliadku priestorov centra
s videoprojekciou v sále a s heligonkármi
a zároveň na farský deň s pohostením.
Gazdinky môžu priniesť z domu
na ochutnanie sladké dobroty.
Pred sv. omšou bude od 10:00
na pódiu pri kostole pásmo piesní pre deti.
Po posviacke centra pozývame deti
do nafukovacieho skákacieho hradu, na preliezky
na novom detskom ihrisku pri altánku
a väčšie deti na rôzne workshopy.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí doteraz prispeli na
výstavbu pastoračného centra, či už zakúpením
symbolickej tehličky, alebo iným spôsobom.
Po sv. omšiach bude na budúcu nedeľu hodová
ofera, ktorá bude použitá na dovybavenie farského pastoračného centra. Na tento cieľ je možné
obetovať milodar aj prevodom na farský účet:
SK56 0900 0000 0051 4731 4568. Ďakujeme.
Ďalšie sv. omše budú na budúcu nedeľu vo farskom kostole o 6:00, 7:30, 9:00 a 18:30.
Od nedele 1. septembra pokračujú vo farskom
kostole po prázdninovej prestávke sv. omše aj o
11:45 so zameraním pre rodiny s deťmi.

18. augusta 2019
Pastoračné centrum sa bude
využívať na rôzne aktivity:
- príprava prvoprijímajúcich,
birmovancov, snúbencov
- aktivity pre deti a mládež
- káva po nedeľných omšiach
- rorátne raňajky v advente
- oslavy rodinných jubileí
- krstiny
- kary
- klub seniorov
- farské plesy
- firemné školenia
- materský klub
- právne poradenstvo
- jazykové kurzy a doučovanie
Spoločenskú sálu pastoračného centra ponúkame v spolupráci s poskytovateľom cateringu na oslavy, kary a pod.
pre počet 30 až 100 osôb. Bližšie informácie a objednávanie
priestorov na rodinné akcie:
0944 490 472.
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príjemnom prostredí.
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