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DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
LITURGICKÝ KALENDÁR
Nedeľa
dnes – Nedeľa Božieho milosrdenstva – končí sa veľkonočná oktáva
Pondelok
Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy (sviatok)
Streda
Sv. Jozef, robotníka (ľubovoľná spomienka)
Štvrtok
Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka)
Piatok
Sv. Filip a Jakub, apoštoli (sviatok); 1. piatok v mesiaci
Sobota
1. sobota v mesiaci – po rannej sv. omši bude májová fatimská pobožnosť
UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Šotkovskej (4. skupina).
INFORMÁCIE
… Dnes o 18:00 h vás pozývame na spoločnú farskú adoráciu.
… Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier.
Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.
… Z organizačných dôvodov budeme sviatosť krstu v najbližších mesiacoch vysluhovať v týchto
termínoch: máj – 18. a 19.; jún – 1., 2., 22. a 23.
… Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva, je možnosť získať plnomocné odpustky pre seba alebo
duše v očistci. Treba splniť obvyklé podmienky a tiež si uctiť verejne vystavený obraz Božieho
milosrdenstva a pridať aspoň krátku modlitbu (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti). O 15:00 h.
sa budeme v našom kostole spoločne modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
… Na budúcu nedeľu 5. 5. o 10:30 h budú mať 1. sv. prijímanie školy Limbová, Gaštanová a Hliny
VI. Spolu je to viac ako 70 detí, preto vás prosíme, aby ste nechali miesto v laviciach voľné
hlavne pre rodičov a rodiny týchto detí.
… V tomto prvopiatkovom týždni spovedáme 1/2 h od. pred rannými sv. omšami; pred večernými
sv. omšami spovedáme Pon. – Str. od 17:00 h; Štvr. a Pia. od 16:00 h. Sv. omše na prvý piatok v
kostole budú: ráno o 6:30, 8:00 (cirkev. škola) a večer o 18:00. Prosíme, ak môžete, nenechávajte
si sv. spoveď až na piatok, ale príďte aj počas týždňa. Starších a chorých sme spovedali pred
Veľkou nocou a preto ich budeme spovedať až pred júnovým 1. piatkom.
… Farské hody budú na Nedeľu Dobrého pastiera 12.5. V sobotu 11.5. bude farská zabíjačka a
futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastní aj futbalový tím Gól za život, ktorý podporuje ochranu života
od počatia. S tímom Gól za život príde aj kuzelník, ktorý bude mať o 13:00 h vystúpenie pre deti.
V nedeľu dopoludnia bude tradične slávnostná odpustová sv. omša a popoludní program na
farskom dvore.
… V dňoch 5. - 11.8.2019 sa uskutoční pobytový eRko tábor v Zubáku. Tábor je určený pre deti vo
veku 7 - 15 rokov. Počet miest je obmedzený. Naši animátori sa už tešia na všetky deti.
… V rámci projektu „Adorácia rodín za rodiny“ chceme pozvať aspoň 12 rodín, ktoré by v stredu
8.5. adorovali a modlili sa po 1 hodine za iné rodiny. Rodiny sa môžu prísť zapísať do sakristie.
… Pozývame Vás na Veľkonočný organový a vokálny koncert - tento pondelok 29.apríla o 18:00 h
do kostola sv. Barbory. Účinkujú pedagógovia, absolventi a študenti Konzervatória v Žiline.

… Farnosť Rajecké Teplice Vás pozýva na Púť k sv. Gianne Beretta Mollovej, ktorá sa bude konať
v dňoch 4. - 5. mája 2019 vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach.
… Dňa 8. mája 2019 sa koná Jarná púť ku Kostolu Panny Márie Matky Cirkvi na Hore
Živčáková. Železničná spoločnosť Slovensko, vedie pri tejto príležitosti osobné vlaky zo Žiliny do
Turzovky zastávky – Makova a späť.
… Viac informácii o akciách je na plagátoch na nástenke.

