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Farské oznamy
33. nedeľa cez rok
Kontakt - 041/542 2311, 0902 895899; rajec@fara.sk
Pondelok - 15.11.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:6:40; 17:00
Utorok - 16.11.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:6:40
Sväté omše ﬁliálky: Veľká Čierna17:00
Streda - 17.11.Liturgický kalendár

Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka; ...viac informácií Životopisy svätých
Sväté omše Rajec:17:00
Sväté omše ﬁliálky: Malá Čierna16:00
Štvrtok - 18.11.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:6:40; 17:00
Sväté omše ﬁliálky: Šuja17:00
Piatok - 19.11.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:6:40; 17:00
Sväté omše ﬁliálky: Ďurčiná18:00
Sobota - 20.11.Liturgický kalendár
Panny Márie, spomienka
Sväté omše Rajec:6:30; 17:00
34. nedeľa cez rok - Krista Kráľa, slávnosť - 21.11.Liturgický kalendár
Zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, možnosť získania odpustkov.
Sväté omše Rajec:6:40; 8:00; 9:30-zaočkovaní; 11:00
Sväté omše ﬁliálky: Veľká Čierna8:00
Malá Čierna9:15
Šuja9:15
Ďurčiná10:45

Úplné odpustky pre duše v očistci - Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý
rok, možné získať po celý mesiac november 2021. Znamená to, že úplné odpustky pre tých,
ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8.
novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu
ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou..

COVID režim: K účasti na sv. omši treba zoznam prítomných. Pri vchode do kostola sú
pripravené tlačivá, ktoré si môžete po sv. omši zobrať.
Pri vstupe do kostola je treba vyplnený lístok vhodiť do krabice. Pri rodine k menu uviesť + počet
osôb.
Lístok k sv. omši (pdf súbor)
Pre všetkých: dezinfekcia, respirátor, ak sa necítite dobre máte teplotu, treba ostať doma. Pri
zhoršení situácie, sledujte aktuálne informácie na farskej výveske, alebo webstránke farnosti.
Pri príležitosti 5. svetového dňa chudobných Diecézna charita Žilina prináša do
Žilinskej diecézy symbolické platidlo Hlinený dukát. Hlinený dukát si môžete zakúpiť v
zariadeniach Charity alebo v automatoch v Žiline, Čadci a Martine. Darovaním dukátu núdznemu
mu pomôžete zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie... prípadne potravinový balíček v
zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Podporou projektu Hlinený dukát cez www.charitaza.sk ,
pomôžete spolu s nami chudobným, ktorí sú okolo nás.
Viac informácií o konkrétnych spôsoboch využitia, zoznam predajných miest aj miest výmeny
nájdete na stránke www.charitaza.sk a www.hlinenydukat.sk , informácie sú priebežne
aktualizované.
13. ročník Godzone Tour s témou "Boh nie ie mŕtvy", kvôli Covid-19 je zrušený.
Viac informácií nájdete na stránke tour.godzone.sk
Koledníci dobrej noviny navštívia vaše domy v Rajci aj tento rok.
Vo vianočnom období 27. a 28. decembra vás môžeme navštíviť skupinkách pri dodržiavaní
hygienických predpisov. Aj keď‘ tento u bude iný, potešíme sa ak nás prijmete do vášho
príbytku.
Deti sa môžu prihlásiť tak že rodičia napíšu mail hlavnému vedúcemu koledovania alebo sa deti
zapíšu na papier ktorý je nachystaný v sakristií. Všetky potrebné údaje nájdete na výveske.
Mail: andrejzan7@gmail.com Tel. číslo: 0902476937
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
- Katolícke noviny
- Naša Žilinská diecéza
- Posol
- Slovo medzi nami!
Prajeme požehnaný týždeň.

