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Pondelok 2. 8.00 hod. Zbyňov
1. 6.45 hod.

+Štefan, +Angela, 
+Helena 

Zbýňovcovi

Veľkonočný pondelok

Utorok Veľkonočný utorok

Streda 18.00 hod.
+Štefan, +Anna, 
+Emil Ďurčanský

Veľkonočná streda

Štvrtok 18.00 hod.
+Michal, +Irena

Veľkonočný štvrtok

Piatok 18.00 hod.
Za zdravie a Božiu 
pomoc pre vnuka 

Michala

Veľkonočný piatok

Sobota 7.30 hod.
+Ondrej, +Žofia 

Dávidikovi

Veľkonočná sobota

Nedeľa 2. 9.00 hod. Zbyňov
1. 7.30 hod.

Kľače
3. 10.15 hod.

Druhá veľkonočná ne-
deľa - nedeľa Božieho 
milosrdenstva

Poďakovanie pri slávení Veľkonočných sviatkov: chcem vysloviť úprimnú vďaku 
zvlášť p. kostolníčke, organistom, miništrantom, Zboru sv. Ladislava, lektorom, žalmis-
tom, kvetinárkam, hasičom, ale i tým ktorí ste už od 5. pôstnej nedele začali pripra-
vovať chrám na slávenie Veľkonočných sviatkov.  Vďaka i tým, ktorí ste sa akoukoľvek 
drobnou službou pričinili o dôstojné slávenie Veľkonočného Trojdnia. Ak som nieko-
ho nevymenoval či nestačil poďakovať, viem že Boh vám to odvďačí najviac. Ešte raz 
úprimná vďaka!



Katechéza pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov:  bude vo štvrtok(25.4.) počas sv. 
omše. Vo štvrtok od 16.30 hod. bude aj preskúšanie detí z otázok pred 1. sv. prijíma-
ním. V prípade, že nebudú všetky deti preskúšané, budeme pokračovať po sv. omši. 
Deti navštevujúce Základné školy v Rajci budú odpovedať aj z priebehu sv. spovede. 
Ostatné deti budú po sv. omši skúšať piesne na sv. omšu 1. sv. prijímania.

Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov: bude v piatok po večernej sv. omši. Účasť 
je nutná!

Vysluhovanie sv. krstu: bude v tomto týždni v sobotu (27.4.) o 8.30 hod. bez sv. omše.

úprimná vďaka všetkým, ktorí ste sa staráte o čistotu a výzdobu vo Farskom chráme a domov smútku!

Myšlienka nielen do týždňa:

Boh napísal na tabule zákona Desatora, to čo ľudia nedokázali čítať vo svojich srdciach. 
  Sv. Augustín


