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
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
31. 3. 2019 - 7. 4. 2019
31.3.2019 8 hod
Častá + Pavol Blažek a rodičia
30
+ Ján a Jozefína Lindtneroví, rodičia a syn Ladislav
9 hod
Píla
Nedeľa
00
11 hod
Častá Za farnosť
00
Krížová cesta za dospelých
14 hod
Píla
00
15 hod
Častá Krížová cesta za dospelých
Štvrtá pôstna nedeľa
00
1.4.2019 18 hod
Častá + rodičia Sládkoví a Pudmarčíkoví a Pavol
Féria
Pondelok
00
2.4.2019 18 hod
Častá + Alojzia Pešková, manžel, syn a vnuk
Féria
Utorok
00
Na úmysel
3.4.2019 18 hod
Píla
Féria
Streda
00
4.4.2019 18 hod
Častá + Irena a Ferdinand Pudmarčíkoví a deti
(Po sv. omši bude adorácia za duchovné povolania)
Štvrtok
Féria
00
5.4.2019 15 hod
Častá Korunka Božieho milosrdenstva + začiatok tichej adorácie
30
Častá adorácia k prvému piatku
Piatok 17 hod
Krížová cesta za pracujúcich
po skončení
Častá Za živých a + členov bratstva Božského Srdca Ježišovho
Féria
Prvý piatok v mesiaci
00
6.4.2019
9 hod
Častá Za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
Sv. omša hlavne pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov
Sobota
Po sv. omši bude katechéza v „domčeku sv. Jozefa“
Mariánske večeradlo
po skončení
00
Mariánske večeradlo
16 hod
Píla
1500 - 1700 hod
Častá Udeľovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou Nocou
Féria
Dnes je výročný deň smrti sv. Metoda (885)
00
7.4.2019
8 hod
Častá Za zdravie a božiu pomoc pre Vlaďku
30
Poďakovanie za 50 rokov života a prosba o ďalšiu božiu pomoc
9 hod
Píla
Nedeľa
a ochranu
00
11 hod
Častá Za farnosť
00
Krížová cesta za našu obec
14 hod
Píla
00
15 hod
Častá Krížová cesta za našu obec
Piata pôstna nedeľa
Zbierka pri kampani biela stužka
00

Zbierka pri kampani biela stužka – ku dňu počatého života činila sumu 165,- €. Z toho v Častej 115,- €
a v Píle 50,- €. Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Prvopiatkový týždeň
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca apríl. Spovedám pred sv. omšami a v Častej v piatok už
od 15.00 hod. Starkých a chorých po domoch v piatok.

Sviatosť zmierenia pred sviatkami.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v Častej v sobotu 6. 4. 2019 poobede od 15.00 hod
do 17.00 hod.
V Častej budem spovedať starkých a chorých po domoch v stredu 10. 4. 2019 od 9,00 hod.
V Píle budem spovedať starkých a chorých po domoch v piatok 12. 4. 2019 od 9,00 hod.
Starkých a chorých nahláste do nedele.
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. Budeme
potrebovať aj pomoc s usporiadaním procesie na oslavu Zmŕtvychvstalého a zároveň speváckeho
doprevádzania tejto procesie.
Príprava na prvé sv. prijímanie
Povinné sv. omše pre prvoprijímajúce deti tento týždeň sú v sobotu a v nedeľu. Odporúčam krížovú
cestu v piatok. V sobotu bude aj stretnutie rodičov.
Príprava na sviatosť birmovania
Povinné sv. omše pre kandidátov sviatosti birmovania tento týždeň budú v deň skupinky (v Píle
jedna omša v týždni) a v nedeľu.
Treba prísť aj na aspoň jednu krížovú cestu v týždni.
Stretnutia budú tento týždeň v skupinkách. Sobotná skupinka bude už v piatok po sv. omši.
Upratovanie kostola
Viera Hrdličková
Jarka Žemberová
Kvetka Mydliarová
Katka Krasňanská
Irenka Kloknerová
Eva Heldová
Emília Lederleitnerová

