
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ ČASTÁ 
Andreja Hlinku 303/1, 900 89 Častá,  033 64 95 225,  0907 756 081, e-mail: farnostcasta@gmail.com 

F A R S K É   O Z N A M Y 
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

24. 5. 2020 - 31. 5. 2020 

24.5.2020 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

 

9 
30

 hod  

11 
00

 hod 

 

Častá  

 

Píla  

Častá  

Poďakovanie za dožitých 90 rokov života a prosba o božie 

milosti, zdravie a požehnanie 

+ Ľudovít Pór a rodičia z oboch strán 

Za farnosť  

Siedma veľkonočná nedeľa 

(54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov) 

(Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne) 

25.5.2020 

Pondelok 

18 
00

 hod Častá Za Božiu pomoc počas týchto dní 

Ľubovoľná spomienka sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa 

Cirkvi 

26.5.2020 

Utorok 

18 
00

 hod Častá + Jozef Nezhoda a rodičia Nezhodoví a Valentovičoví 

Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza 

27.5.2020 

Streda 

18 
00

 hod Častá + rodičia Stanislav a Mária Kosorínoví a rodičia z oboch strán 

Spomienka  sv. Augustína z Canterbury, biskupa 

28.5.2020 

Štvrtok 

18 
00

 hod Častá + rodiny Šeborová, Lemešová a Drahošová 

Féria 

29.5.2020 

Piatok 

18 
00

 hod Častá + Anna a Štefan Kopčíkoví a zaťovia 

Ľubovoľná spomienka sv. Pavla VI., pápeža 

30.5.2020 

Sobota 

18 
00

 hod Častá Za kandidátov sviatosti birmovania 

Féria 

31.5.2020 

Nedeľa 

8 
00

 hod  

9 
30

 hod  

11 
00

 hod 

 

Častá  

Píla  

Častá  

+ Stanka Pršková 

+ Stanislav Nitschneider 

Za farnosť  

Slávnosť nedeľa Zoslania Ducha Svätého 

SKONČILO VEĽKONOČNÉ OBDOBIE 

Zbierka na katolícke masmédia 

Dnes máme zbierku na katolícke masmédia.  

Za všetky milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 

Letné kántrové dni 

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Obsahom týchto dní sú prosby za jednotu kresťanov 

alebo o duchovné povolania. 

Novéna k Duchu Svätému  

Novénu k Duchu Svätému sa modlievame na záver sv. omše. 

Úplné odpustky  

Veriaci, ktorí sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní 

hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 

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. 
 

Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva  

v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. 



Dôležité informácie a usmernenia 
 

Treba prihliadať na svoj zdravotný stav a v žiadnom prípade 

neodporúčam prichádzať na sv. omšu a inú pobožnosť tým, ktorí 

majú zdravotné problémy.  

Je potrebné, aby veriaci vo vyššom veku a veriaci trpiaci závažnými 

chronickými ochoreniami ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách, 

nakoľko  koronavírus je pre nich spojený s väčším zdravotným rizikom.  
 

V Častej je nedeľná sv. omša o 8.00 hod vyhradená pre seniorov 

a o 11.00 hod je vyhradená pre mladších ako 65 rokov. 

V Píle je v nedeľu len jedna sv. omša o 9.30 hod a preto seniorom 

odporúčam navštíviť sv. omšu v Častej o 8.00 hod. 
 

Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nemajú byť spoločné knižky, 

texty, či ružence.  

Znak pokoja sa vynecháva. 

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia Konferencie biskupov Slovenska 

rozdáva do rúk.  
 

V kostole treba zachovávať usmernenia, na ktoré budú dohliadať 

usporiadatelia: 

- Kostoly sa otvárajú len 10 minút pred sv. omšami. Neodporúčam 

preto prichádzať skôr.  

- Počet veriacich v kostoloch je limitovaný. 

- Je možné byť len na vyznačených miestach v laviciach a na 

stoličkách. Rodiny môžu sedieť pri sebe, bez rozstupov, ale nečlen 

rodiny musí od nich dodržať predpísanú vzdialenosť. 

- Pri vchode do kostola si každý musí dezinfikovať ruky (môžete 

použiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok). 

- Všetci veriaci musia mať rúško zakrývajúce ústa a nos. 

- Počas sv. prijímania zhromaždený v kostole ostávajú v laviciach a pri 

stoličkách. Tí, ktorí sú na chóre a vonku budú pristupovať k sv. 

prijímaniu  pri zachovaní dvojmetrových odstupov v rade na sväté 

prijímanie. 

- V kostole sa bude viac vetrať. 


