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F A R S K É   O Z N A M Y 
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

3. 11. 2019 - 10. 11. 2019 

3.11.2019 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

 

9 
30

 hod 

11 
00

 hod  

15 
00

 hod 

Častá  

 

Píla  

Častá 

Častá 

Poďakovanie za 60 rokov spoločného života, prosba 

o ďalšie milosti, lásku a  potrebné zdravie  

Za farnosť 

Za ružencové spoločenstvo 

Mariánske večeradlo + stretnutie členov ŽIVÉHO RUŽENCA 

31. nedeľa v cezročnom období 

4.11.2019 

Pondelok 

18 
00

 hod Častá + Mária Danková, rodičia Michal a Jozefína a súrodenci 

Spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa 

5.11.2019 

Utorok 

18 
00

 hod Častá  

 

Za miestnu Cirkev 

HODY - SLÁVNOSŤ SV. IMRICHA 

6.11.2019 

Streda 

x x x 

17 
00

 hod  

Píla 

Doľany 

 

SV. OMŠA NEBUDE 

Púť k sv. LEONARDOVI v DOĽANOCH 

Féria 

7.11.2019 

Štvrtok 

18 
00

 hod Častá + Anastázia, Ján a dcéra Helena 

adorácia za duchovné povolania  

Féria 

8.11.2019 

Piatok 

18 
00

 hod Častá + Jozef a Mária Kochanoví (detská sv. omša) 

Féria 

9.11.2019 

Sobota 

18 
00

 hod Častá + Tomáš a Mária Gážioví 

Sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky 

10.11.2019 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

 

9 
30

 hod 

11 
00

 hod  

 

Častá  

 

Píla  

Častá 

+ Melánia a  Ladislav Bošmanskí, brat Karol a  rodičia 

z oboch strán 

Na úmysel  

Za farnosť - HODOVÁ SLÁVNOSŤ K SV. IMRICHOVI 

32. nedeľa v cezročnom období 

Hodová slávnosť 

Na budúcu nedeľu budeme sláviť hodovú slávnosť k sv. Imrichovi. Po sv. omšiach bude farská 

ofera. 

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. Dnes sa budeme modliť o 18.00 hod, v ostatné dni do 8. novembra večer po sv. 

omši (alebo sa dohodneme o koľkej). 

Stretnutie členov živého ruženca 

Dnes o 15.00 hod pozývam členov živého ruženca na stretnutie vo farskom kostole. Stretnutie je 

potrebné ohľadne reformy ružencového bratstva, ktoré bude v piatok 15. 11. a v sobotu 16. 11. 2019.  

Detské stretko 

V piatok o 16.30 hod pozývam na detské stretko v pastoračnom centre domčeku sv. Jozefa a potom 

aj na detskú sv. omšu. 

Príprava na sviatosť birmovania 

Povinná sv. omša pre kandidátov sviatosti birmovania je v deň skupinky a v nedeľu. Stretnutia 

v skupinkách budú. 

 

 



Úmysly sv. omší pre kňazov na misiách   

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj 

úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel 

darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami 

chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to 

požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, 

keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly. 

Milodar na jednu svätú omšu je 5 eur;  

milodar na novénu, teda 9 svätých omší, je 45 eur  

a milodar na gregoriánske omše, teda 30 svätých omší, je 150 eur.  

Zapísať vaše úmysly v sakristii môžeme do konca novembra. 

Godzone tour 2019 – Ide o viac 

V novembri nás čaká už 11. 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 viac ako 22 000. Pridaj sa aj ty a staň sa 

súčasťou generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo.  

Aj my sa chceme zúčastniť v piatok 22. novembra 2019 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    Mária Šafariková 

 


