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
16. 6. 2019 - 23. 6. 2019
16.6.2019 8 hod
Častá + Lenka Rosincová (5. výročie)
30
Poďakovanie za dožitých 60 rokov života manžela a pátra
9 hod
Píla
Nedeľa
Ľuboša, za + syna a strýka (ročná)
00
11 hod
Častá Za farnosť
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
00
17.6.2019 18 hod
Častá + Jozef Plančík (ročná)
Féria
Pondelok
00
18.6.2019 18 hod
Častá + Anna Jablonovská (ročná)
Féria
Utorok
00
+ Rudolf Jakubec a rodičia z oboch strán
19.6.2019 18 hod
Píla
Ľubovoľná spomienka sv. Romualda, opáta
Streda
00
20.6.2019 18 hod
Častá Za farnosť (na záver bude procesia)
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Štvrtok
- prikázaný sviatok
00
21.6.2019 18 hod
Častá + Pavel a Helena a starí rodičia z oboch strán
Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Piatok
00
22.6.2019 18 hod
Častá + Ferdinand a Amália Saskoví
Ľubovoľná spomienka sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša
Sobota
Mórusa, mučeníkov
00
23.6.2019 8 hod
Častá + Jozef Miškovič a starí rodičia Štefan a Rozália
30
+ Rudolf Valo a Janka Chovančíková
9 hod
Píla
Nedeľa
00
11 hod
Častá Za farnosť
12. nedeľa v cezročnom období
Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca
Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
Za všetky milodary už vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
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 (nahláste sa mi čím skôr). Prosím tiež rodiny, ktoré zvyknú vyzdobovať oltáriky, aby ich
pripravili.
Zároveň prosím ženy, alebo dievčatá, ktoré by pomohli s usporiadaním procesie a pri rozsýpaní
kvietkov, aby sme sa v pondelok večer po sv. omši stretli.
Na konci procesie môžeme pri speve hymnu Tantum ergo - Ctíme túto sviatosť slávnu, za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
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.).
00

Príprava na sviatosť birmovania
Povinná sv. omša pre kandidátov sviatosti birmovania je tento týždeň vo štvrtok a v nedeľu.
Stretnutia v skupinkách nebudú. Ktorí môžete, tak pomôžte na slávnosť Božieho Teľa.
Kňazská a diakonská vysviacka
Dnes v nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský
sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov
Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.
Upratovanie kostola
Viola Sedláčková
Lenka Ochabová
Elena Mosoriaková
Mária Janečková
Edita Plančíková
Mária Fajkusová
Helena Juráčková

