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
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
27.1.2019

Nedeľa

28.1.2019

00

8 hod
9 30 hod

Častá
Píla

11 00 hod

Častá

18 00 hod

Častá

18 00 hod

Častá

18 00 hod

Píla

18 00 hod

Častá

15 00 hod
18 00 hod

Častá
Častá

Pondelok
29.1.2019

Utorok
30.1.2019

Streda
31.1.2019

Štvrtok
1.2.2019

Piatok

po skončení

2.2.2019

8 00 hod

Sobota

po skončení

9 30 hod
16 00 hod

Častá
Častá
Píla
Píla

3.2.2019

8 00 hod

Častá

9 30 hod
11 00 hod
15 00 hod

Píla
Častá
Častá

Nedeľa

27. 1. 2019 - 3. 2. 2019
+ Anna Vandáková a rodičia z oboch strán
+ Terézia Chylá, manžel Jozef a + z rodín Lederleitnerovej a
Chylej
Za farnosť
3. nedeľa v cezročnom období
+ Ján, Anastázia a dcéra Helena Drličkoví
Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
+ Johana Soldánová (5. výročie) a manžel Vojtech
Féria
Za božiu posilu v živote
Féria
Za dobrodincov
(Po sv. omši bude adorácia)
Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza
Korunka Božieho milosrdenstva + začiatok tichej adorácie
adorácia k prvému piatku
Za živých a + členov bratstva Božského Srdca Ježišovho
Prvý piatok v mesiaci
Za ružencové spoločenstvo
Mariánske večeradlo
Na úmysel
Mariánske večeradlo
Sviatok Obetovanie Pána
Poďakovanie za 50 rokov spoločného života v manželstve
a prosba o ďalšie božie milosti a lásku
Poďakovanie za vypočuté modlitby matiek
Za farnosť
Modlitba sv. ruženca + adorácia na prvú nedeľu v mesiaci
Na záver sv. omši bude udeľované svätoblažejské požehnanie
4. nedeľa v cezročnom období

Zbierka na kúrenie v Píle
Zbierka na kúrenie v Píle činila sumu 480,- €. Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh
zaplať.
Požehnanie hromničných sviec
V sobotu budem posviacať hromničné sviece. Kto si chce nechať požehnať sviecu, prosím, aby ste si
ju priniesli na sv. omšu. Malé hromničné sviece budem aj rozdávať.
Hromničné sviece zvykneme zapaľovať v našich domácnostiach pri živelných pohromách, búrkach a
pri modlitbách za umierajúceho.
Prvopiatkový týždeň
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca február. Spovedám pred sv. omšami (okrem soboty) a
v Častej v piatok už od 15.00 hod. Starkých a chorých po domoch v piatok.

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 1. sv. prijímanie
Povinná sv. omša pre prvoprijímajúce deti je v sobotu a v nedeľu. Odporúčam aj prvopiatkovú
pobožnosť a sv. omšu.
Príprava na sviatosť birmovania
Povinná sv. omša pre kandidátov sviatosti birmovania je v sobotu a v nedeľu. Odporúčam aj
prvopiatkovú adoráciu, pobožnosť a sv. omšu.
Upratovanie kostola
O 10.00 hod bude odzdobovanie kostola od vianočnej výzdoby. Kto chce a môže prísť, bude vítaný.
O 13.00 hod upratovanie kostola. Kto chce a môže prísť, bude vítaný.
Okrem toho aj skupinka:
Margita Miková
Ľudmila Červencová
Helena Moravčíková
Božena Kurkinová
Ľudmila Hafferová
Mária Heldová
Mária Dukátová

