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
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
5. 5. 2019 - 12. 5. 2019
5.5.2019
8 hod
Častá + rodičia Saskoví, dcéra Terézia a zaťovia
30
+ Stanislav Nitschneider
9 hod
Píla
Nedeľa
00
11 hod
Častá Za farnosť (detská sv. omša)
00
15 hod
Častá Modlitba sv. ruženca + adorácia na prvú nedeľu v mesiaci
Tretia veľkonočná nedeľa
00
6.5.2019 18 hod
Častá + Alexander Piaček a rodičia
Féria
Pondelok
00
7.5.2019
7 hod
Častá Na úmysel
Féria
Utorok
SV. OMŠA NEBUDE
8.5.2019
xxx
Píla
Féria
Streda
9.5.2019
xxx
Častá SV. OMŠA NEBUDE
00
Pohreb na cintoríne + Jozef Hoffmann
Píla
Štvrtok 14 hod
00
18 hod Doľany Ukončenie celodennej poklony Sviatosti Oltárnej v Doľanoch
a sv. omša
Féria
00
10.5.2019 18 hod
Častá + Magdaléna Pribulová a rodičia (detská sv. omša)
Féria
Piatok
30
11.5.2019 7 hod
Častá + Jozef Zemeník a manželka Mária, Veronika s manželom,
Peter Kardoš a manželka Adrika
Sobota
00
Za farnosť
18 hod
Píla
Féria
30
12.5.2019 7 hod
Častá + Ladislav Ješko, rodičia a sestry
SV. OMŠA NEBUDE
xxx
Píla
Nedeľa
00
10 hod
Častá SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
00
16 hod
Častá Litánie + stretnutie prvoprijímajúcich
Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera
Zbierka na seminár
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na seminár.
Za všetky milodary už vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
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.
Príprava na sviatosť birmovania
Povinná sv. omša pre kandidátov sviatosti birmovania je tento týždeň jedna omša v týždni a
v nedeľu. Stretnutia v skupinkách NEBUDÚ.
Nácvik spevu k prvému svätému prijímaniu
V piatok o 16.30 hod budeme mať v pastoračnom centre – domčeku sv. Jozefa nácvik spevu na prvé
sväté prijímanie. Pozývam nielen prvoprijímajúce deti, ale aj ostatné deti, ktoré nám chcú pomôcť so
spevom. Tešíme sa na vás.
00

Slávnosť prvého svätého prijímania
Na budúcu nedeľu budeme mať vo farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Deti po prvý krát
príjmu Sviatosť Oltárnu – Ježiška do svojho srdiečka. Stane sa tak pri sv. omši o 10.00 hod.
Pamätajme na nich vo svojich modlitbách, aby sa na túto chvíľu dobre pripravili, aby sa dobre
vyspovedali a prijali Pána Ježiša skutočne s veľkou láskou a chceli celý svoj ďalší život prežiť s ním.
Z dôvodu tejto slávnosti, chcem všetkých požiadať o rešpektovanie usmernení, ktoré budú v kostole
platiť (určené miesta pre rodinu, fotografa, spevokol, atď.).
Upratovanie kostola
Rodičia prvoprijímajúcich detí

