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Farské oznamy 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Dnes o 14:00 hod. je modlitba svätého ruženca a litánie
Zmena večerných sv. omší v Rajci na 18:15 hod., okrem piatku
kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
Pondelok
sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
spoveď: Veľká Čierna od 16:30 + sv.omša
spoveď: chorí od 8:00 (štvrtkové návštevy)
Utorok - Sv. Kataríny Sienskej, Panny, učiteľka Cirkvi, spolupatrónky Európy
sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka 12:30;
spoveď: Malá Čierna, Zbyňov od 16:30
sv.omša: Malá Čierna, Zbyňov 17:00; Ďurčiná 18:00
Streda
sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
(1) Štvrtok - Sv. Jozefa, robotníka,spomienka
sv. omša Rajec 6:30;
Púť miništrantov a spevokolov do Šaštína
(1) Piatok - Sv. Atanáza, biskupa, učiteľ Cirkvi, spomienka
sv. omša Rajec 6:10; 17:10;
Spoveď: chorí od 8:00; Rajec od 13:00 – 17:00; Ďurčiná, Jasenové - 17:30;
sv. omša: Ďurčiná, Jasenové - 18:00; birmovanci - 18:30;
(1) Sobota - Sv. Filip a Jakub, apoštoli; sviatok
sv. omša Rajec 6:30; (sv. omša iba ráno)
Dekanátna púť v Rajeckej Lesnej:
- 17:00 ruženec
- 18:00 svätá omša
Autobus: 16:00 Zbyňov, Jasenové, Kľače, Veľká Čierna, Malá Čierna;
16:15 Rajec, Ďurčiná;
progam: viac informácií
3. veľkonočná nedeľa - Biblická
sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
sv. omša: - Ďurčiná 7:30; 10:45;
- Jasenové 7:30;
- Veľká Čierna 8:00;
- Malá Čierna, Zbyňov 9:00;
Oznamy:
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave osláv Veľkej noci (výzdoba, upratovanie, spev,
služby pri oltári, technická pomoc, poskytnutie jedál, stráž pri hrobe a ...) Pašiový zbor má rozbor spevu v pondelok po
sv. omši v Pastoračnom centre.
Prebieha generálna oprava organa v Rajci. Podporiť ju možno zakúpením obrazu kostola v sume 10,- a 50,-€.
Kto sa rozhodol poukázať svoje 2% pre OZ Lackovci, môže svoje vyplnené "Vyhlásenie" odovzdať do pondelka do označenej
krabice vo farskom kostole. Budú spoločne odovzdané na Daňovom úrade.
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
3.5.2014 o 14:00 hod. František Hanulák, syn Františka a Oľgy,bytom Veľké Rovné a Veronika Paulinyová,dc. Pavla a
Marty,bytom Rajec
o 15:00 hod. Dávid Poláček,syn Petra a Evy,bytom Kežmarok a Katarína Betinská,dc. Jozefa a Márie,bytom Rajec.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.

Spevácky zbor sv. Ladislava a orchester Adhoc Vás srdečne pozývajú na hudobné pásmo z príležitosti svätorečenia pp.
Jána XXIII. a Jána Pavla II.dňa 4.V. nedeľa o 17:00 v kostole sv. Ladislava v Rajci. Odznejú diela Mozarta, Vivaldiho,
Händla, Frisinu.
1. máj je štátny sviatok. Sv. omša večer v Rajci nebude. Miništranti a členovia detských a mládežníckych speváckych
zborov majú ponuku putovať do Šaštína. Treba sa zapísať v sakristii po sv. omši. Odchod 1. mája pred kostolmi o 7:30
hod. So sebou je potrebné zobrať kartičku poistenca, desiatu, voda. Pribaliť si niečo na šport.
3. a 4. mája v Rajeckých Tepliciach je púť v kostole Božského srdca Ježišovho. Program na nástenke. V sobotu o 18:00
celebruje sv. omšu Mons. Vladimír Kutiš.
Vo štvrtok 8. mája 2014 Vás Občianske združenie Tilia už po ôsmykrát pozýva na výstup do sedla pod Hnilickou
Kýčerou, kde bude na poludnie pri kríži svätá omša. Odchod peších pútnikov z Rajca bude o 8:00 hod. od kostola. Turisti z
Ďurčinej pôjdu novo vyznačeným chodníkom po žltej značke. Zraz v Ďurčinej je o 7:00 pri kaplnke. Motorovým vozidlám bude v
Porubskej doline umožnený vjazd po lesnú škôlku, ďalej možno pokračovať peši, resp. na bicykloch. Viac informácií nájdete na
plagáte.
Aliancia za Rodinu, ktorú podporujú biskupi Slovenska iniciuje:
Referndum O OCHRANE RODINY. Ponúkame Slovensku možnosť odmietnuť sociálne experimenty EU s deťmi a rodinami.
Žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou sa nemôže nazývať manželstvom, žiadni dvaja
otcovia nenahradia matku ani dve či tri matky nenahradia otca. Zároveň sme presvedčení, že rodičia musia mať právo na
výchovu svojich detí v súlade s ich hodnotami a presvedčením a škola ich nemôže nútiť do vzdelávania v oblasti sexuálneho
správania či rôznych kultúrno-etických otázkach bez ich súhlasu.
Samotný zber podpisov v jednotlivých farnostiach začína dnes, v nedeľu Božieho milosrdenstva 27. apríla 2014 a mal by
trvať predbežne tri nedele. Povzbudzujeme veriacich na podpisovanie, kto môže nech zoberie aj čistý petičný hárok na podpis aj
svojím známym a priateľom a donesie ho o týždeň, či o dva vyplnený.
Podpisovanie petície:
- dbajte prosím na to, aby sa vypĺňali petičné hárky ČITATEĽNE,
- dbajte prosím na to, aby sa ľudia nepodpisovali za iné osoby,
- petícia sa dá podpísať len osobne, NEDÁ sa podpísať elektronicky,
- petíciu môže podpísať len OBČAN Slovenskej republiky,
- petíciu môžu podpísať aj osoby mladšie ako 18 rokov, preferujeme však aby bol starší ako 15 rokov (tj. aby mali občiansky
preukaz),
- dbajte prosím na to aby ľudia vyplňovali kolónku s adresou celým slovom ULICE a čísla domu a rovnako aj OBCE (nesmú sa
používať skratky typu KE, BA, ZA, PP) obce sa nesmú ani skracovať bodkou - JE TO NAJČASTEJŠIA CHYBA a neplatný
podpis, rovnako aj dátum narodenia musí byť uvedený celý, tj. DEŇ, MESIAC a ROK narodenia.
Vzadu pri bočných dverách bude pokladnička pre zabezpečenie birmovancov. Cesta autobusom, strava, technická
pomoc... Kto môže prispieť budeme vďační.

