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
ŠTVVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
26. 3. 2017 - 2. 4. 2017
26.3.2017
8 hod Častá + rodičia Hajdinoví, starí rodičia Bosákoví a Štefan Baxa
9 30 hod
Píla + Rudolf Valo a Janka Navarová
Nedeľa
00
11 hod Častá Za farnosť
14 00 hod
Píla Krížová cesta za dospelých
00
15 hod Častá Krížová cesta za dospelých
Štvrtá pôstna nedeľa
00
27.3.2017 18 hod Častá Poďakovanie za dožitých 85 rokov života a prosba o ďalšie
Božie milosti
Pondelok
Féria
00
28.3.2017 18 hod Častá + Margita Nezhodová (10 výročie)
Féria
Utorok
00
29.3.2017 18 hod
Píla + Rudolf a Helena Polákoví a starí rodičia z oboch strán
pri sv. omši bude chorým udeľované pomazanie nemocných
Streda
Féria
00
30.3.2017 18 hod Častá + Alojzia Pešková, manžel Jozef a brat Ľudovít
(po sv. omši bude adorácia)
Štvrtok
Féria
30
31.3.2017 17 hod Častá Krížová cesta za pracujúcich
po skončení
+ Štefan Heger a rodičia z oboch strán
Piatok
(detská sv. omša)
Féria
30
1.4.2017
7 hod Častá Za ružencové spoločenstvo
Mariánske večeradlo
Sobota po skončení
00
16 hod
Píla Mariánske večeradlo
1500 - 1700 hod Častá Udeľovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou Nocou
Féria
00
2.4.2017
8 hod Častá + Stanislav a Mária Kosorínoví a rodičia z oboch strán
9 30 hod
Píla Na úmysel
Nedeľa
00
11 hod Častá Za farnosť
14 00 hod
Píla Krížová cesta za našu obec
00
15 hod Častá Krížová cesta za našu obec
Piata pôstna nedeľa
Zbierka na zateplenie kostola v Častej
Zbierka na zateplenie kostola činila sumu 1360,- €. Dostali sme aj jednotlivé milodary v hodnote
450,- €. Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
Sviatosť zmierenia pred sviatkami.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v Častej v sobotu 1. 4. 2017 poobede od 15.00 hod
do 17.00 hod.
V Častej budem spovedať starkých a chorých po domoch v utorok 4. 4. 2017 od 9,00 hod.
V Píle budem spovedať starkých a chorých po domoch vo štvrtok 6. 4. 2017 od 9,00 hod.
Starkých a chorých nahláste do nedele.
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 k Veľkej Noci
Chcem poprosiť tých, ktorí v uplynulých rokoch pomáhali pri príprave a realizácii veľkého týždňa
a veľkonočných sviatkov, aby sme sa stretli vo štvrtok po sv. omši vo farskom úrade.
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, aj spolu s deťmi bude v piatok po sv. omši v pastoračnom
centre - domčeku sv. Jozefa.
Príprava na prvé sv. prijímanie
Povinná sv. omša pre prvoprijímajúce deti tento týždeň bude v nedeľu. Odporúčam krížovú cestu
v piatok.
Stretnutie tretiakov
Pozývam všetkých tretiakov na stretnutie v piatok o 16.30 hod v pastoračnom centre - domčeku sv.
Jozefa.
Cliptime 2017
Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom
Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“
- znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné
vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla.
Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.
Upratovanie kostola
Alojzia Setnická
Ľubica Cíferská
Eva Šuláková
Helena Šeborová
Alena Čaputová

