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

F A R S K É   O Z N A M Y 
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA 

19. 11. 2017 - 26. 11. 2017 

26.11.2017 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

9 
30

 hod 

11 
00

 hod 

Častá  

Píla  

Častá 

+ p. Karol Bošmanský (ročná) 

Na úmysel 

Za farnosť 

34. nedeľa v cezročnom období 

Slávnosť Krista Kráľa 

27.11.2017 

Pondelok 

17 
00

 hod  Častá + Štefan a Magdaléna Geršičoví a rodičia 

Féria 

28.11.2017 

Utorok 

18 
00

 hod  Častá + Vojtech Kolek, manželka Františka a vnuk Stanislav 

Féria 

29.11.2017 

Streda 

18 
00

 hod Píla Na úmysel 

Féria 

30.11.2017 

Štvrtok 

18 
00

 hod Častá + Mária a Rudolf Setnickí a + deti 

(po sv. omši bude adorácia) 

Sviatok sv. Ondreja, apoštola 

1.12.2017 

Piatok 

18 
00

 hod 
po skončení 

 

Častá adorácia k prvému piatku  

+ Mária Holkovičová (ročná) 

Prvý piatok v mesiaci 

2.12.2017 

Sobota 

16 
00

 hod  

17 
00

 hod 
po skončení 

 

Píla 

Častá  

Častá  

Mariánske večeradlo  

+ Mária Královičová a rodičia 

Mariánske večeradlo  

Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu 

3.12.2017 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

9 
30

 hod 

11 
00

 hod 

Častá  

Píla  

Častá 

+ Viktor Lechovič (ročná) 

+ František Zimmermann a rodičia z oboch strán 

Za farnosť 

Prvá adventná nedeľa 

 Modlitba zasvätenia 

Kto sa dnes zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia 

určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

Jesenná zbierka na charitu 

Na budúcu nedeľu budeme mať jesennú zbierku na charitu.  

Dostali sme milodary 50,- €, 100,- € a 100,- €. 

Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Prvopiatkový týždeň 

V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca december. Spovedám pred sv. omšami a v Častej v piatok 

už od 15.00 hod. Starkých a chorých po domoch v piatok od 9,30 hod. 

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.). 

Požehnanie adventných vencov 

V sobotu pri sv. omši budem požehnávať adventné vence.  

Tí, ktorí v sobotu nebudete môcť prísť, tak vám vence požehnám aj v nedeľu.  

Adventné vence na požehnanie prineste dopredu kostola, pred obetný stôl. 

 



Kalendár pútnik svätovojtešský 

V týždni si môžete prevziať pútnik svätovojtešský a podielové knihy SSV a kto chce byť členom aj 

naďalej, tak treba zaplatiť členský poplatok 5,- € na rok 2018. 

Mládežnícke stretko 

Mládežnícke stretko bude dnes o 18.00 hod v pastoračnom centre Domček sv. Jozefa. 

Upratovanie kostola   

Viera Hrdličková    Jarka Žemberová 

Kvetka Mydliarová   Katka Krasňanská 

Irena Kloknerová    Eva Heldová 

Emília Lederleitnerová 

Nevhodné Vianočné trhy 

Drahí bratia a sestry, Nakoľko sa v našej obci opäť organizujú údajné „Vianočné trhy“, tak vás 

musím upozorniť. Už tri roky som sa snažil dohodnúť s organizátormi a upozorňoval som ich, no 

bezúspešne. A preto som nútený ako farár Rímskokatolíckej Cirkvi, farnosť Častá upozorniť, že 

termín a program tejto akcie je v rozpore s katolíckym prežívaním liturgického roka a v rozpore 

s duchovnou prípravou na blížiace sa Vianočné sviatky. Z tohto dôvodu vám NEODPORÚČAM 

ZÚČASTNIŤ SA TEJTO AKCIE. Ak by mal niekto problém, že nevie, kde je rozpor s katolíckym 

ponímaním, tak mu to vysvetlím. 

Vráťme na Slovensko advent a vráťme na Slovensko Vianoce, ktoré ešte stále sú 25. decembra. 

Ďakujem! 

 


