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FARSKÉ OZNAMY
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
3. 4. 2016 - 10. 4. 2016
3.4.2016
8 hod Častá + Ladislav Braniša
9 30 hod
Píla Na úmysel
Nedeľa
00
11 hod Častá Za farnosť (detská sv. omša)
Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Končí sa veľkonočná oktáva
00
4.4.2016
17 hod Píla Za maturantov a tých, ktorí majú životné skúšky
Pondelok 18 30 hod Častá + František Slezák (10 výročie)
Slávnosť Zvestovanie Pána
00
5.4.2016
18 hod Častá + Elena Bilková, manžel Jozef a rodičia z oboch strán
Ľubovoľná spomienka sv. Vincenta Ferrera, kňaza
Utorok
00
6.4.2016
18 hod Píla Na úmysel
Féria
Streda
00
7.4.2016
18 hod Častá Za radosť z kňazstva pre kňazov
(po sv. omši bude adorácia)
Štvrtok
Spomienka sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza
00
8.4.2016
18 hod Častá + rodičia Mária a Ján Lenneroví
Féria (detská sv. omša)
Piatok
00
9.4.2016
18 hod Častá + Serafína Šeborová, manžel Jozef a ich rodičia
Féria
Sobota
00
10.4.2016
8 hod Častá Za zdravie a Božiu pomoc pre Vlaďku
9 30 hod
Píla Na úmysel
Nedeľa
00
11 hod Častá Za farnosť
15 00 hod Častá Ruženec Božieho milosrdenstva + bohoslužba slova
Tretia veľkonočná nedeľa – Biblická nedeľa
Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom
Na dnes - nedeľu Božieho milosrdenstva, biskupi Slovenska vyhlásili celoslovenskú zbierku na
pomoc prenasledovaným kresťanom. Aj týmto spôsobom sme pozvaní uskutočniť skutok
milosrdenstva a solidarity v prospech našich bratov a sestier trpiacich pre vieru v Ježiša Krista.
Úplné odpustky
Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke
nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá
spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím
v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu,
dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
Púť k Božiemu milosrdenstvu
Dnes 3. apríla 2016 organizujeme autobusovú púť k Božiemu milosrdenstvu. Pri miléniovom kríži
nad obcou Rybky sa každoročne koná táto púť. Odchod autobusu bude o 13.00 hod. A slávnostná sv.
omša pri miléniovom kríži bude o 15.00 hod. Cena cestovného bude 4,50 €. Možnosť prihlasovania
je ešte dnes v sakristii.
Príprava na sviatosť birmovania
Stretnutie kandidátov sviatosti birmovania bude v jednotlivých skupinkách, pri sv. omši v deň
skupinky, v pondelok a pri nedeľnej sv. omši.
00

Dôležité sv. omše pre prvoprijímajúce deti
Dôležité sv. omše pre prvoprijímajúce deti sú v pondelok a v nedeľu. Pripomínam aj stretnutie vo
štvrtok o 14.00 hod.
Vyhodnotenie pôstnej aktivity detí a mládeže
V piatok po sv. omši vyhodnotíme našu pôstnu aktivitu detí a mládeže. Prineste si na sv. omšu aj
vyplnený papier s nálepkami.
Upratovanie kostola
Viola Sedláčková
Oľga Chládeková
Elena Mosoriaková
Terézia Karnoková
Edita Plančíková
Helena Juráčková

