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Bohoslužby: PO Rajec 6:40; 17:00; UT Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; ST Rajec 6:40; 17:00; ŠT Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; PIA Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Zbyňov 9:00; Kľače 10:15; KSO Rajec 6:40; 17:00; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Šuja 9:00;

Farské oznamy
Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
Pondelok (2. 1.) - sv. Bazil Veľký, biskup, učiteľ Cirkvi, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
sv. Gregor Naziánsky, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
Utorok (3. 1.) Najsvätejšieho Mena Ježiš
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
Streda (4. 1.)
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
Štvrtok (5. 1.)
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
spoveď od 16:30 - 20:00 + poklona;
Liturgický kalendár na tento deň
Piatok (6. 1.) - PRIKÁZANÝ SVIATOK – Zjavenie Pána, slávnosť ...viac informácií Životopisy svätých
- požehnanie vody
- o 15:00 Jasličková pobožnosť p. kaplán Franek a oščadničania
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 9:00; Zbyňov 9:00;
sv. omša Kľače 10:15;
Liturgický kalendár na tento deň
Sobota (7. 1.) - od 9:00 požehnanie domov
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
Nedeľa (8. 1.) - Krst Krista Pána, pri sv. omšiach obnova krstných sľubov
- o 16:30 novoročný koncert AdHoc Orchestra a jeho hostí. Vstupné doborovoľné.
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 9:00; Šuja 9:00;
Liturgický kalendár na tento deň

Možnosť k sviatosti zmierenia ½ hod. pred sv. omšami a štvrtok do 20:00 hod. vo farskom kostole.
V Ďurčine bude Trojkráľová sv. omša o 11:45 tradične v krojoch, doprevádzaná Ďurčanskou muzikou. Prosíme veriacich, aby
na ňu prišli v krojoch a podporili túto slávnostnú atmosféru.
V sobotu, keď sa budú požehnávať domy od 9:00, prosíme o Vašu trpezlivosť. Nemôžeme prísť naraz ku všetkým, ale postupne.
Všetkých Kolednikov Dobrej noviny pozývame na Kolednicky ples ktorý sa bude konať 8. januára v Kultúrnom dome v Rajci.
Začíname o 15:00.
Pán Boh odplať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k dôstojnému prežitiu vianočných sviatkov.
Investície na Rok 2017:
- Rajec: reštaurovanie fasády od cintorína projekt cez MK SR, nové liturgické zariadenie
- Jasenové: oprava kaplnky. Zvážiť zriadenie farnosti Jasenové, Zbyňov, Kľače
- Veľká Čierna: fasáda kostola
- Katolícka spojená škola – podané projekty na výmenu okien
Úradné hodiny
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7,00 – 8,30 hod.
Pondelok, streda, štvrtok, piatok 15,00 – 16,15 hod.
Počas prvopiatkového týždňa a v deň rekolekcie po sv. omšiach. Úradné záležitosti sa nevybavujú v nedeľu !!! Úradné hodiny
vám dávajú istotu, že nás na farskom úrade nájdete. Lebo okrem toho sa učí náboženstvo, vybavuje úradná agenda, organizujú sa
rôzne akcie vo farnosti...
Možnosť k sviatosti zmierenia je ½ hod. pred každou sv. omšou. Aj v nedeľu ráno.
Počas 1. piatkového týždňa podľa oznamov.
V súrnych prípadoch volať: 0902 895 899
Krst – nahlasuje sa na farskom úrade. Treba priniesť rodný list dieťaťa a čestné prehlásenie krstných rodičov (pokiaľ sú krstení v
inej farnosti), že nemajú prekážku. Krstní - birmovní rodičia od 16. rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku, musia mať sviatosť
birmovania a žiť sviatostným praktickým životom!!!
Krstné poučenie je v sobotu o 8.30 hod. na farskom úrade alebo podľa dohody pred krstom. Krst sa udeľuje každú 2. a 4. nedeľu
počas svätej omše o 11.00 hod. vo farskom kostole, alebo z vážnych príčin v sobotu.
Sviatosť manželstva – nahlasuje sa 3 mesiace vopred. Ak chcú snúbenci prijať chýbajúce sviatosti, tak 6 mesiacov vopred. K
zápisu treba mať už zápisnicu zo štátnej matriky (tam treba mať so sebou občiansky preukaz, rodné listy, tiež mená a rodné čísla
svedkov), krstný list (ak bol krst v inej farnosti), mená a adresu svedkov. Organistu si treba dohodnúť osobne. Vybrať si z ponúk
prípravy snúbencov a absolvovať ju.
Pohreb – nahlasuje sa na fare. Treba osobne priniesť list o prehliadke mŕtveho, bez ktorého kňaz nemôže pochovať. Organistu a
spevákov si treba dohodnúť osobne.
Pomazanie chorých – hlási sa kedykoľvek osobne na farskom úrade alebo telefonicky
Úmysly sv. omší - sa nahlasujú v sakristií.
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť časopisy:
- Naša Žilinská diecéza
- Posol 1/2017
- Goraz
- brožúrka Modlime sa ruženec od Cataliny Rivas
Na stolíku je dopredaj predvianočného predaja kníh a DVD - čiek.
Prajeme požehnaný Nový rok 2017
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