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Farské oznamy
Milí bratia a sestry opatrenie hlavného hygienika SR opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, sa dopĺňa
nasledovne:
S účinnosťou od 6. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon
bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu.

Preto od štvrtka 7. mája 2020 sa v našej farnosti obnovuje verejné slávenie sv.
omší a vysluhovania sviatostí pri dodržaní určených podmienok.
( Rúška, odstupy, dezinfekcia, bez podávania rúk, sv. prijímanie na ruku)
Sadať si od predu do každej druhej lavice na pripravené označenie s odstupom 2 m.
Stáť sa bude s odstupmi 2 m medzi sebou na pripravenom označení.
( To sa netýka členov spoločnej domácnosti, ktorí môžu byť spolu ).
Vzhľadom na obmedzený počet miest v kostole platí naďalej dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.
Preto odporúčame účasť na sv. omši pre zástupcov z Vašich rodín.
Májové pobožnosti obetované za našu farnosť, birmovancov, prvoprijímajúce deti sú pred sv. omšami.
Ďakujú za pochopenie a tešia sa na stretnutie s Vami, Vaši duchovní otcovia.
Kontakt - 041/5422311; rajec@fara.sk

Štvrtok - 7.5.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:

7:30

Piatok - 8.5.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:
Sväté omše ﬁliálky:

7:30; 18:30
Ďurčiná - 17:30

Sobota - 9.5.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:

7:30; 18:30

5. veľkonočná nedeľa - 10.5.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:
Sväté omše ﬁliálky:
Sväté príjímanie:

8:00 - Sv. omša pre seniorov
9:30; 11:00
Ďurčiná - 10:00
Veľká Čierna - 8:00
Malá Čierna - 9:15
Šuja - 9:30

Sv. omše o 8.00 hod. v nedeľu budú zvlášť určené pre našich seniorov.
Prosíme mladších, aby využili slávenie sv. omše v iných časoch.
Snúbenci: 16. mája 2020 od 8:00 v Pastoračnom centre je príprava snúbencov
k sviatosti manželstva. Prosíme snúbencov o dochvíľnosť.
Vzhľadom na obmedzený počet miest v kostole platí naďalej dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.
Preto Vás povzbudzujeme k súkromnej modlitbe v rodinách.
Využite prosím, možnosť sláviť svätú omšu prostredníctvom
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Časopis Naša Žilinská diecéza - máj/2020

Časopis Naša Žilinská diecéza - z obsahu: Zo života diecézy; Gabriela Kavasnicová: Aká
bola Veľká noc 2020?; Dušan Václav: Farnosť v čase koronakrízy; Gabriela Kavasnicová: Ako sa cíti škola vo virtuálnom
priestore?; Gabriela Kavasnicová: Vytrvalo slúžia chorým; Gabriela Kavasnicová: I karanténa môže priniesť nové zmeny
duchovného života; Peter Dubec: Naša katedrála - 8.časť; Kto je môj blížny?; Selﬁe so Žilinskou diecézou – Ján Hrkút: Selﬁe so
Zdenom Pupíkom; Nezabudnuté svetlo – Zdeno Pupík: Sto rokov od narodenia Karola Wojtylu – svätého Jána Pavla II.; Beáta
Jarošová: Dvaja z jedného páru – Náš vzťah stále rastie; Svedectvo – Miroslav Leitner: Podstatné je, že sa to stalo!; Cirkev a
spoločnosť – Dušan Václav: Ako uzdraviť chorý svet; Cirkev vo svete – Pápežská nadácia ACN: Ninivská planina stáva z popola;
Relax;
Časopis Naša Žilinská diecéza
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