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F A R S K É   O Z N A M Y 
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

8. 11. 2015 - 15. 11. 2015 

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 

9.11.2015 

Pondelok 

18 
00

 hod Častá 

 

+ Alexander Minárik, syn Ľuboš, rodičia z  oboch strán 

a Hana Mináriková  

Sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky  

10.11.2015 

Utorok 

18 
00

 hod Častá + z rodiny Sedláčkovej 

Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

11.11.2015 

Streda 

x x x  Píla 

 

SV. OMŠA NEBUDE 

Spomienka sv. Martina z Tours, biskupa 

12.11.2015 

Štvrtok 

18 
00

 hod Častá Na úmysel (po sv. omši bude adorácia) 

Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 

13.11.2015 

Piatok 

18 
00

 hod Častá + Mária Danková (25. výročie), rodičia a súrodenci 

(detská sv. omša) 

Féria 

14.11.2015 

Sobota 

9 
00

 hod 
po skončení 

Častá  

 

Úvodné modlitby a modlitba sv. ruženca 

Za členov Máriinej légie 

Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu 

15.11.2015 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

9 
30

 hod  

11 
00

 hod 

Častá  

Píla  

Častá  

+ Berta a Štefan Hrdlovičoví a rodičia z oboch strán 

Poďakovanie za dožitých 90 rokov života  

Za farnosť 

33. nedeľa v cezročnom období 

Ad limina apostolorum v Ríme 

Slovenskí biskupi v dnešnú nedeľu odchádzajú na cestu do Ríma, počas ktorej si uctia hroby svätých 

apoštolov Petra a Pavla, stretnú sa so Svätým Otcom Františkom a na jednotlivých úradoch Svätej 

Stolice budú informovať o živote Katolíckej cirkvi na Slovensku. Táto pravidelná návšteva sa 

latinsky nazýva ad limina apostolorum. Sprevádzajme našich otcov biskupov po tieto dni 

modlitbami, aby ich cesta priniesla požehnané ovocie povzbudenia pre pôsobenie Cirkvi na 

Slovensku. 

Svätomartinská dobročinná zbierka 

Na budúcu nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach koná Svätomartinská dobročinná zbierka. Jej 

výťažok bude použitý na dva konkrétne projekty poskytujúce pomoc utečencom: na zabezpečenie 

fungovania zdravotníckej kliniky blahoslavenej sestry Zdenky v irackom Erbile a na vzdelávací 

program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone. Nech Boh odmení Vašu štedrosť. 

Úplné odpustky 

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 19.00 hod. 

 



Príprava na sviatosť birmovania 

Stretnutie kandidátov sviatosti birmovania bude v jednotlivých skupinkách.  

Kalendár pútnik svätovojtešský 

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

rok 2016. 

Upratovanie kostola 

Veronika Lederleitnerová 

Katarína Šéryová 

Marta Lukačovičová 

Blanka Gážiová 

Oľga Vivodíková 

Veronika Pešková  

Viera Buttková 

Duchovná obnova pre rozvedených 

Od 20. do 22. novembra 2015 sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční víkendová 

duchovná obnova pre rozvedených katolíkov, ktorí žijú sami. Kontakty na prihlásenie sú na výveske 

(web: www.rodinkovo.webnode.sk, e-mail: magdalena.froncova@gmail.com). 
 

http://www.rodinkovo.webnode.sk/
mailto:magdalena.froncova@gmail.com

