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
SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
27. 5. 2018 - 3. 6. 2018
27.5.2018
8 hod
Častá + rodičia Mária a Stanislav Kosorinoví a rodičia z oboch strán
30
9 hod
Píla + Ľudovít Pór (10. výročie) a rodičia z oboch strán
Nedeľa
00
11 hod Častá Za farnosť
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
00
28.5.2018 18 hod Častá + Vojtech Soldán a manželka Johana, nevesta Ivana a zať Jozef
Féria
Pondelok
00
29.5.2018 15 hod Častá + Jozef Sedláček (pohrebná)
Féria
Utorok
00
30.5.2018 18 hod
Píla Na úmysel
Féria
Streda
00
31.5.2018 18 hod Častá Za farnosť (na záver bude procesia)
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Štvrtok
- prikázaný sviatok
00
1.6.2018
15 hod Častá Korunka Božieho milosrdenstva + začiatok tichej adorácie
18 00 hod Častá adorácia k prvému piatku
Piatok
po skončení
Za živých a + členov bratstva Božského Srdca Ježišovho
Prvý piatok v mesiaci
Spomienka sv. Justína, mučeníka
30
2.6.2018
7 hod Častá Za ružencové spoločenstvo
Častá Mariánske večeradlo
Sobota po skončení
00
16 hod
Píla Mariánske večeradlo
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
00
3.6.2018
8 hod
Častá Poďakovanie za božie milosti
30
9 hod
Píla + starí rodičia Lederleitneroví a Chilí a + z rodiny
Nedeľa
00
11 hod Častá Za farnosť (detská sv. omša)
15 00 hod Častá Modlitba sv. ruženca + adorácia na prvú nedeľu v mesiaci
9. nedeľa v cezročnom období
Procesia na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Vo štvrtok budeme mať po sv. omši procesiu na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby ich znovu obliekli do rovnošaty a priviedli na sv. omšu.
Dievčatá budú potrebovať lupienky kvetov, ktoré budú potom rozsýpať pred Sviatosťou Oltárnou po
celej trase procesie. (chcem poprosiť tých, ktorí by mohli tiež priniesť lupienky kvetov, aby ste nám
pomohli) Chlapci zase budú mať na starosti Božské Srdce. Prosím aj ostatné deti, aby sa zapojili do
procesie. Počas presunov medzi oltárikmi nás bude doprevádzať dychová hudba, za sprievodu ktorej
budeme mať možnosť spievať nábožné piesne. Prosím mládencov, aby poniesli fakle pri Sviatosti
Oltárnej. Prosím tiež rodiny, ktoré zvyknú vyzdobovať oltáriky, aby ich pripravili.
Na konci procesie môžeme pri speve hymnu Tantum ergo - Ctíme túto sviatosť slávnu, za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Prvopiatkový týždeň
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca jún. Spovedám pred večernými sv. omšami a v Častej
v piatok od 15.00 hod. Starkých a chorých po domoch v utorok od 9,30 hod.
Príprava na detskú sv. omšu
V nedeľu o 10.30 hod bude v pastoračnom centre – domčeku sv. Jozefa príprava detí na sv. omšu.
00

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.
Upratovanie kostola
Viola Sedláčková
Oľga Chládeková
Elena Mosoriaková
Terézia Karnoková
Edita Plančíková
Helena Juráčková

