Autor: Slavomir Kalma, Zverejnené: 03.10.2021, Aktualizované: 10.10.2021

Farské oznamy
27. nedeľa cez rok
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca, litánie a požehnanie. Ste srdečne pozvaní.
Od pondelka zmena sv. omší v Rajci. Budú tradične o 17:00.
Z toho dvôvodu sa posúvajú aj úradné hodiny.
Kontakt - 041/542 2311, 0902 895899; rajec@fara.sk
Pondelok - 4.10.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:6:40°; 17:00*

Utorok - 5.10.Liturgický kalendár
Svätej Faustíny Kowalskej, panny, spomienka; ...viac informácií Životopisy svätých
17:00 vo farskom kostole stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí - odovzdanie prihlášok
Sväté omše Rajec:6:40°
Sväté omše ﬁliálky:
Veľká Čierna 17:00*
Sväté prijímanie:

Malá Čierna 16:15

Streda - 6.10.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:

17:00*; 7:15 školská sv. omša

Štvrtok - 7.10.Liturgický kalendár
Ružencovej Panny Márie, spomienka; ...viac informácií Životopisy svätých
Kňazská rekolekcia v Rajci
Sväté omše Rajec:
9:30*
Piatok - 8.10.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:

6:40°; 17:00*

Sväté omše ﬁliálky:

Ďurčiná 17:00*

Sobota - 9.10.Liturgický kalendár
Sväté omše Rajec:

6:30*; 17:00*

28. nedeľa cez rok - 10.10.Liturgický kalendár
Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30. Prosíme zapísať sa do zoznamu.
Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najvätejšej Trojice v Žiline. ...viac informácií
Sväté omše Rajec:

8:00*; 9:30^; 11:00*

Sväté omše ﬁliálky:

Veľká Čierna 8:00*
Malá Čierna 9:15*
Šuja 9:15*
Ďurčiná 10:45*

Režim OTP

COVID režim: Kvôli zhoršenej situácií mení farba žilinského okresu na červeno. 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)

Sväté omše budú v režime:
*) OTP - očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID,
°) ZÁKLAD - nezaočkovaní 1 osoba na 15m2,
^) ZAOČKOVANÍ
Pre všetkých: dezinfekcia, respirátor. Pri zhoršení situácie, sledujte aktuálne informácie na farskej
výveske, alebo webstránke farnosti.
Október – mesiac sv. ruženca Ruženec je evanjeliová modlitba. Uvažujeme pri nej o základných
spásonosných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba každý deň ½ hod. pred sv. omšami.
Je možnosť predmodlievať sa. Treba sa zapísať do zoznamu pri dverách.
Na ﬁliálkach modlitba sv. ruženca Pondelok - Sobota o 16:30. Povzbudzujeme všetkých obetujme
modlitby zvlášť za ukončenie Covid 19, za rodiny, pokoj vo svete, trpiacich, obrátenie hriešnikov...
Počas októbra pozývame žiakov podporiť misie zbieraním použitých poštových známok.
Odstrihni známku z obálky aj s papierovým okrajom približne 0,5 cm a vhoď ju do pripravenej krabičky
vo vašej škole. Na konci známky odošleme na misie.
Október je mesiacom úcty k starším. Pamätajme na nich.
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Rajec - piatok o 15:00 Michal Čakloš a Martina Zafková.
Ak by niekto vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť manželstva, nech to oznámi na fare.
Pozvanie manželov na stretnutia AMORIS v podobe troch motivačných stretnutí prednášok pre
manželov, zameraný na lepšie pochopenie toho druhého a posilnenie vzájomnej dôvery. Prvé
stretnutie je 10. októbra 2021 v Katolíckej spojenej škole v Rajci o 16:00. Ste srdečne pozvaní a
povzbudzujeme Vás, aby ste využili túto ponuku. Info pri v chode do kostola.
Nahlásiť sa môžete na www.amoris.sk
Žiadame členov Spolku Sv. Vojtecha z Rajca, aby si prevzali kalendár, podielovú knihu, na budúci
týždeň v nedeľu po každej sv. omši v Pastoračnom centre, na ﬁliálkach u jednateľov, kedy je potrebné
pri prevzatí zaplatiť členský poplatok 8,- € na rok 2022.Taktiež je potrebné v prípade úmrtia nahlásiť
zmeny, kedy je možnosť pokračovania členstva príbuznými.
Kto sa chce stať novým členom SSV môže sa tiež v tieto dni prihlásiť v Pastoračnom centre.
Prosíme o dochvíľnu účasť členov SSV pri preberaní, aby sme mohli čím skôr dať tieto veci na
poriadok.
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
- Naša žilinská diecéza
- Katolícke noviny
- Slovo medzi nami!
- Posol
Prajeme požehnaný týždeň.

