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

FARSKÉ OZNAMY
KVETNÁ NEDEĽA
20.3.2016

Nedeľa

21.3.2016

00

8 hod Častá
9 30 hod
Píla
00
11 hod Častá
14 00 hod Píla
15 00 hod Častá
18 00 hod Častá

Pondelok
22.3.2016

18 00 hod Častá

Utorok
23.3.2016

18 00 hod

Píla

Streda
24.3.2016

Štvrtok
25.3.2016

Piatok

26.3.2016

Sobota

18 00 hod Častá
22 00 hod Častá
8 00 hod Častá
9 30 hod
10 00 hod Č.K.
15 00 hod
na záver Častá
8 00 hod

Častá

20. 3. 2016 - 27. 3. 2016
+ Jozef Miko
Na úmysel
Za farnosť
Krížová cesta mládeže
Krížová cesta mládeže
Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
XXXI. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE
+ Marta Kadlecová
Pondelok veľkého týždňa
+ rodičia Terézia a František Burskí a starí rodičia z oboch strán
Utorok veľkého týždňa
+ Milan Ružek
Streda veľkého týždňa
Za veriacich farnosti
Po skončení možnosť adorácie pred svätostánkom
Kompletórium
ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Liturgia hodín
Stretnutie pri kostole a putovanie na Červený Kameň
Stretnutie na rázcestí KRÍŽOVÁ CESTA za našu farnosť
Obrady Veľkého piatku
vystavenie Sviatosti Oltárnej do BOŽIEHO HROBU
až do Veľkonočnej vigílie
VEĽKÝ PIATOK
Liturgia hodín
BIELA SOBOTA – DNES SV. OMŠA NIE JE

18 15 hod Častá Ukončenie poklony pri BOŽOM HROBE
18 30 hod Častá Za veriacich farnosti – SV. OMŠA JE UŽ NEDEĽNÁ
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
00
27.3.2016
8 hod Častá Poďakovanie za Božie dobrodenia
9 30 hod
Píla Za miestnu Cirkev
Nedeľa
00
11 hod Častá Za miestnu Cirkev
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
po sv. omši je farská ofera
Umývanie nôh na Zelený štvrtok
Chcem požiadať chlapov a mládencov, aby ste sa mi ešte dnes prihlásili na umývanie nôh pri sv.
omši na Zelený štvrtok. Ďakujem.
Deň prísneho pôstu
V piatok je deň prísneho pôstu. To zaväzuje všetkých:
od 14. roku života až do smrti nejesť mäso
od 18. roku života až do 60. roku života hladový pôst (1x sa možno najesť do sýta,
2x si možno niečo zajesť)

Prechod zo zimného na letný čas
V noci z 26. na 27. marca sa mení čas. O 02.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na
03.00 hod. letného času. (to znamená, že o jednu hodinu bude kratšia noc)
Sviatosť zmierenia pred sviatkami.
Ak ešte niekto potrebuje pristúpiť k sviatosti zmierenia, tak v utorok a v stredu budem spovedať pred
sv. omšou. Alebo sa na mňa nakontaktujte a dohodneme sa.
Príprava TULÁK-a 2016 a iných aktivít
V pondelok večer po sv. omši pozývam na stretnutie vo farskom úrade. Začneme pripravovať
TULÁK-a, deň detí a iné aktivity v tomto roku. Ktorí chcete pomôcť, tak prídite.
Príprava na sviatosť birmovania
Stretnutie kandidátov sviatosti birmovania bude na sv. omši vo štvrtok, na veľkonočnej vigílii a
v nedeľu. Treba prísť aj na krížovú cestu, obrady veľkého piatku a na poklonu pri Božom hrobe
aspoň na ½ hod.
Dôležité sv. omše pre prvoprijímajúce deti
Dôležité sv. omše pre prvoprijímajúce deti sú vo štvrtok a v nedeľu. Treba prísť aj na obrady
veľkého piatku. Odporúčam krížovú cestu v piatok.
Sv. omša svätenia olejov v Bratislave
Na Zelený štvrtok (24. marca 2016) bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále
sv. Martina v Bratislave o 9.30 hod. predsedať omši svätenia olejov, pri ktorej posvätní krizmu,
požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tomto slávení obnovia sľuby,
ktoré zložili pri svojej vysviacke. Všetkých, ktorým je to možné, pozývame k účasti na tejto
jedinečnej slávnosti v každoročnom živote diecézy.
Magisterské štúdium katolíckej teológie
Záujemcom o magisterské štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Štúdium je určené kandidátom kňazstva i laikom. Prihlášky sa podávajú ešte do konca marca.
Podrobnejšie informácie sú na výveske a na webovej stránke fakulty (www.frcth.uniba.sk).

