RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ ČASTÁ
Andreja Hlinku 303/1, 900 89 Častá,  033 64 95 225,  0907 756 081, e-mail: farnostcasta@gmail.com

FARSKÉ OZNAMY
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
31. 1. 2016 - 7. 2. 2016
31.1.2016
8 hod Častá + Johana Soldánová a manžel Vojtech
9 30 hod
Píla + Terézia Chilá
Nedeľa
00
11 hod Častá Za farnosť
4. nedeľa v cezročnom období
00
1.2.2016
18 hod Častá + Róbert Adámek (ročná) a manželka
Féria
Pondelok
00
2.2.2016
17 hod Píla Za priateľov
18 30 hod Častá Na úmysel
Utorok
Sviatok Obetovanie Pána
00
3.2.2016
17 hod Píla Na úmysel
18 30 hod Častá + Vilma a František Nídloví, syn Rudko a vnuk Rudko
Streda
Ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Na záver sv. omši bude udeľované svätoblažejské požehnanie
00
4.2.2016
18 hod Častá + Štefan Schwarz a rodičia (po sv. omši bude adorácia)
Féria
Štvrtok
00
5.2.2016
18 hod Častá Za živých a + členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
(po sv. omši bude adorácia k prvému piatku)
Piatok
Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice
Prvý piatok v mesiaci
30
6.2.2016
7 hod Častá + rodina Kukumbergová, František Cíferský a otec
Častá Mariánske večeradlo
Sobota po skončení
00
16 hod Píla Mariánske večeradlo
Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
00
7.2.2016
8 hod Častá + sestra Antónia, rodičia, švagor Martin a švagriná Irena
9 30 hod
Píla + rodičia Karol a Alžbeta Kaštieloví
Nedeľa
00
11 hod Častá Za farnosť (detská sv. omša)
5. nedeľa v cezročnom období
Požehnanie hromničných sviec
V utorok budem posviacať hromničné sviece. Kto si chce nechať požehnať sviecu, prosím, aby ste si
ju priniesli na sv. omšu. Malé hromničné sviece budem aj rozdávať.
Hromničné sviece zvykneme zapaľovať v našich domácnostiach pri živelných pohromách, búrkach a
pri modlitbách za umierajúceho
Prvopiatkový týždeň
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca február. Spovedám v Častej v pondelok, vo štvrtok a v
piatok a v Píle v utorok a v stredu pred sv. omšami. Starkých a chorých po domoch v piatok od 9,30
hod.
Príprava na sviatosť birmovania
Stretnutie kandidátov sviatosti birmovania bude v jednotlivých skupinkách, pri sv. omši v deň
skupinky, na sviatok Obetovanie Pána a pri nedeľnej sv. omši. Odporúčam aj sv. omšu v deň
spomienky na sv. Blažeja.
Rok zasväteného života v našej farnosti
Počas Svätého roku milosrdenstva plánujem putovanie obrazov Božieho Milosrdenstva po rodinách.
Na budúcu nedeľu podám bližšie informácie.
00

Upratovanie kostola
Viera Hrdličková
Jarka Žemberová
Kvetka Mydliarová
Katka Krasňanská
Irena Kloknerová
Eva Heldová
Emília Lederleitnerová
Stretnutie otcov biskupov so zasvätenými mužmi a ženami v Bratislave
Sviatok Obetovania Pána je v Cirkvi Dňom zasväteného života. V utorok 2. februára 2016 sa pri
svätej omši o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave stretnú naši otcovia biskupi Mons.
Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko so zasvätenými mužmi a ženami, ktorí žijú na území
Bratislavskej arcidiecézy. Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť, ktorou sa zároveň zakončí Rok
zasväteného života.
Svetové dni mládeže v Krakove
V júli tohto roka sa v poľskom Krakove budú konať Svetové dni mládeže. Z organizačných
dôvodov odporúčame mladým prihlásiť sa čím skôr a najlepšie na celý program vrátane tzv. dní v
diecéze, počas ktorých naši mladí budú môcť prežiť krásny čas v diecéze Gliwice. Bližšie
informácie a registračný formulár sú na stránke www.mladezba.sk.
Detský maškarný ples
Ak by nám niekto chcel prispieť dákou už nepoužívanou (ale stále dobrou) hračkou alebo by inak
chcel prispieť do našej tomboly, tak nám to prineste do piatku. Ak by niekto chcel niečo upiecť, tak
sa tiež potešíme  - dobrotu môžete priniesť aj priamo do školskej jedálne v nedeľu na akciu.

