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
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
1. 5. 2016 - 8. 5. 2016
1.5.2016
8 hod Častá + Pavol Mráz
9 30 hod
Píla Poďakovanie Pánu Bohu a prosba o ďalšie milosti pre krstnú
Nedeľa
matku a svokru
00
11 hod Častá Za farnosť (detská sv. omša)
15 00 hod Častá Modlitba sv. ruženca + adorácia na prvú nedeľu v mesiaci
Šiesta veľkonočná nedeľa
00
2.5.2016
18 hod Častá + Lenka Rosincová
Prosba o požehnanie úrody
Pondelok
00
3.5.2016
18 hod Častá Za zdravie a Božiu pomoc pre koordinátorku Janku modlitieb
matiek
Utorok
Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
00
4.5.2016
18 hod Píla Na úmysel darcu
Prosba o požehnanie úrody
Streda
00
5.5.2016
17 hod Píla Na úmysel
18 30 hod Častá Za farnosť
Štvrtok
Slávnosť Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
00
6.5.2016
18 hod Častá Za živých a + členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
(po sv. omši bude adorácia k prvému piatku a začiatok novény
Piatok
k Duchu Svätému)
Prvý piatok v mesiaci
00
7.5.2016
16 hod Píla Mariánske večeradlo
18 00 hod Častá Za farnosť
Sobota
po skončení Častá Mariánske večeradlo
Féria
30
8.5.2016
7 hod Častá + Magdaléna Pribulová, rodičia a prarodičia
9 30 hod
Píla + Margita a Leopold Krajčovičoví, dcéra a rodičia z oboch strán
Nedeľa
Siedma veľkonočná nedeľa
(50. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov)
Zbierka na pomoc pre Ukrajinu a zbierka na katolícke masmédiá
Zbierka na pomoc pre Ukrajinu činila sumu 500,- €. Z toho v Častej 400,- € a v Píle 100,- €.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.
Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
Prvopiatkový týždeň
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca máj. Spovedám v Častej v pondelok, v utorok a v piatok
a v Píle v stredu a vo štvrtok pred sv. omšami. Starkých a chorých po domoch v piatok od 9,30 hod.
Májová pobožnosť
Májovú pobožnosť sa modlievame na začiatku sv. omše. V deň, kedy nebude sv. omša, alebo na sv.
omši nebudete, sa ju pomodlite doma. Na Píle sa májová pobožnosť (v deň, kedy nie je sv. omša)
modlieva o 18.00 hod.
Novéna k Duchu Svätému
V piatok začíname novénu k Duchu Svätému, budeme sa ju modlievať na záver sv. omše.
Prosebné dni
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu.
00

Farská katechéza
(Častá)
V utorok po sv. omši bude farská katechéza (cca 30 min.).
(Píla)
V stredu po sv. omši bude farská katechéza (cca 30 min.).
Príprava na sviatosť birmovania
Stretnutie kandidátov sviatosti birmovania bude v jednotlivých skupinkách (v sobotu bude skupinka
o 16.00 hod). Pri sv. omši v deň skupinky, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána a pri nedeľnej sv.
omši.
Upratovanie kostola
Terézia Dubanová
Marta Heldová
Ružena Schmidtová
Marcela Citterová
Marta Užovičová
Mária Izakovičová

