
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ ČASTÁ 
Andreja Hlinku 1, 900 89 Častá,  033 64 95 225,  0907 756 081, e-mail: farnostcasta@gmail.com 

F A R S K É   O Z N A M Y 
SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH  

1. 11. 2015 - 8. 11. 2015 

1.11.2015 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

9 
30

 hod  

11 
00

 hod 

15 
00

 hod 

Častá  

Píla  

Častá 

Častá 

Za Jozefa Herchla 

Na úmysel  

Za farnosť 

Pobožnosť na dušičky – na cintoríne 

Slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok 

2.11.2015 

Pondelok 

16 
30

 hod 

18 
00

 hod 

Píla 

Častá 

 

Za farnosť 

Kaplnka na cintoríne Za všetkých  zosnulých 

Spomienka na Všetkých verných zosnulých 

3.11.2015 

Utorok 

18 
00

 hod Častá + Ignác Polčič a manželka Mária 

Ľubovoľná spomienka sv. Martina de Porres, rehoľníka 

4.11.2015 

Streda 

18 
00

 hod  Píla 

 

+ Rozália a Rudolf Kvardoví 

Spomienka sv. Karola Borromea, biskupa 

5.11.2015 

Štvrtok 

18 
00

 hod Častá Za miestnu Cirkev 

Slávnosť sv. Imricha - HODY 

6.11.2015 

Piatok 

18 
00

 hod Častá + rodina Surovcová 

(po sv. omši bude adorácia k prvému piatku) 

Prvý piatok v mesiaci 

7.11.2015 

Sobota 

7 
30

 hod 
po skončení 

16 
00

 hod 

Častá 

Častá 

Píla 

Za ružencové spoločenstvo 

Mariánske večeradlo  

Mariánske večeradlo  

Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu 

8.11.2015 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

9 
30

 hod  

11 
00

 hod 

Častá  

Píla  

Častá  

+ Jozef a + z rodiny 

+ Mária Galliková s rodinou  

Za farnosť - HODOVÁ SLÁVNOSŤ K SV. IMRICHOVI 

32. nedeľa v cezročnom období 

Hodová slávnosť 

Na budúcu nedeľu budeme sláviť hodovú slávnosť k sv. Imrichovi. Po sv. omšiach bude farská 

ofera. 

Úplné odpustky 

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku 

a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, 

ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 
 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať 

odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8 novembra. 

Treba splniť aj ďalšie podmienky. 

Modlitba sv. ruženca za duše v očistci na cintoríne 

Na cintoríne v Častej sa modlievame modlitbu sv. ruženca za duše v očistci pri hlavnom kríži. Dnes 

sa budeme modliť o 18.00 hod, v ostatné dni do 8. novembra po sv. omši. 

Prvý piatok 

V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca november. Spovedám každý deň pred sv. omšou. 

Starkých a chorých po domoch v piatok od 9,00 hod. 

 

 



Kalendár pútnik svätovojtešský 

V týždni si môžete za členský poplatok 5,- € prevziať pútnik svätovojtešský a podielové knihy na 

rok 2016. 

Sviečka za nenarodené deti 2015 

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2015 je spojiť Spomienku na všetkých 

verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri 

umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „V 

modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne 

podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo , odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto 

duchovného rozmeru.“  

Sviečky si môžete zakúpiť za symbolickú cenu min. 1,- € aj u nás v kostole. Sviece si zapáľte 

v pondelok 2. novembra zvlášť vo večerných hodinách a umiestnite ich na viditeľné miesto 

(najlepšie do okna). 

Upratovanie kostola 

Anna Citterová 

Terézia Porkertová  

Mária Pešková 

Terézia Hegerová 

Marta Hubertová 

Anna Polakovičová 
 


