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FARSKÉ OZNAMY
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
28.10.2018
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28. 10. 2018 - 4. 11. 2018
+ Rozália a František Lukačovičoví, synovia a rodina
Adamcová
modlitba sv. ruženca
Na úmysel
modlitba sv. ruženca
Za farnosť
30. nedeľa v cezročnom období
Modlitba sv. ruženca
+ Veronika Mikušová (pohrebná)
Korunka Božieho milosrdenstva + začiatok tichej adorácie
Modlitba sv. ruženca + ukončenie adorácie
Na úmysel
Féria
Modlitba sv. ruženca
Korunka Božieho milosrdenstva + začiatok tichej adorácie
Modlitba sv. ruženca + ukončenie adorácie
+ Emil Held a rodičia z oboch strán
Féria
Modlitba sv. ruženca
Modlitba sv. ruženca
Na úmysel
Féria
Za zdravie a Božiu pomoc
Na úmysel
Za farnosť
Pobožnosť na dušičky – na cintoríne
Slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok
Za farnosť
Kaplnka na cintoríne Za všetkých zosnulých
+ adorácia k prvému piatku
Spomienka na Všetkých verných zosnulých
Za ružencové spoločenstvo
Mariánske večeradlo
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
+ Mária Danková, rodičia Michal a Jozefína a súrodenci
+ Pavlína a Vincent Lindtneroví
Za farnosť - HODOVÁ SLÁVNOSŤ K SV. IMRICHOVI
Modlitba sv. ruženca + adorácia na prvú nedeľu v mesiaci
31. nedeľa v cezročnom období

Zbierka na misie
Zbierka na misie činila sumu 920,- €. Z toho v Častej 800,- € a v Píle 120,- €.
Za všetky vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

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.).
Úplné odpustky
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku
a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky,
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8 novembra.
Treba splniť aj ďalšie podmienky.
Modlitba sv. ruženca za duše v očistci na cintoríne
Na cintoríne v Častej sa cez dušičkové obdobie modlievame modlitbu sv. ruženca za duše v očistci
pri hlavnom kríži. Vo štvrtok sa budeme modliť o 18.00 hod, v ostatné dni do 8. novembra po sv.
omši (alebo sa dohodneme o koľkej).
Sviečka za nenarodené deti 2018
Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2018 je spojiť Spomienku na všetkých
verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri
umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „V
modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne
podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo , odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto
duchovného rozmeru.“
Sviečky si budete môcť zakúpiť za symbolickú cenu min. 1,- € aj u nás v kostole.
Prvopiatkový týždeň
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca november. Spovedám v Častej v pondelok a v utorok od
15.00 hod do 17.30 hod a v Píle v stredu od 16.30 hod.
Starkých a chorých po domoch v piatok od 9,00 hod.
Hodová slávnosť
Na budúcu nedeľu budeme sláviť hodovú slávnosť k sv. Imrichovi. Po sv. omšiach bude farská
ofera.
Godzone tour 2018 – Chceme viac?
V novembri nás čaká už 10. ročník evanjelizačného turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi
pre mládež plné evanjelizačných koncertov, evanjelizáciách na námestiach, dobročinných aktivít,
pomoci v mestách a školách. Minulý rok sa nás stretlo takmer 23 000. Pridaj sa aj ty a staň sa
súčasťou generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo.
Aj my sa chceme zúčastniť v piatok 16. novembra 2018 v Bratislave.
Treba sa záväzne prihlásiť ešte tento týždeň. Ide aj godzone autobus a možno by sme to využili.
Upratovanie kostola
Alojzia Setnická
Ľubica Cíferská
Eva Šuláková
Helena Šeborová
Alena Čaputová

