Rímskokatolícka farnosť
Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY
Od 18. 1. do 24. 1.2021
a

Dátum

Liturgický kalendár

18. 1.

Miesto

Hod.

Radošovce

Úmysel
18:00 +Jozefa Blahová+st. rodičia z o.str.

Radošovce

18:00 +Alojz+Štefánia Bederkoví

Pondelok

19. 1.

Radošovce

13:00 +Štefan VAŠEK p.
+rod. Kubíkoví+otec Felix+teta+st. rod.z o.str.
18:00 +Anton Blaha+st. rodičov z o.str.
14:00 +Alojz MACHLICA p.
+rodičia Štepanovskí+brat+st. rodičia z o.str.
18:00 +manžel+otec Šimon Jakubec
+manžel+otec Pavol Hlavička
18:00 +rod. Junkoví+manžel+dcéra+brat+ostatná rodina
+rodičia Ďurkáčoví+ostatná zomrelá rodina
8:00 +Štefan+Viktória Pobudoví (10.výr.)+syn Felix

Radošovce

11:00 poďakovanie za 50 r.ž.+prosba o zdravie+Božiu

Dubovce – A

Utorok

ľub. sp. sv. Fabiána,
Radošovce
pápeţa
a
muč.,
alebo
sv.
Dubovce – Ţ
Streda
Šebastiána, mučeníka
21. 1. spom. sv. Agnesy, panny Radošovce
a mučenice
Štvrtok
22. 1. ľub. spom. sv. Vincenta, Radošovce
diakona a mučeníka
Piatok

20. 1.

23. 1.
Sobota

24. 1.
Nedeľa

Tretia nedeľa cez
rok

LIVE
Dubovce - A
Dubovce - Ţ
Lopašov
Oreské

pomoc

za farníkov

- Týţdeň modlitieb za jednotu kresťanov – Od 18. do 25. januára bude prebiehať týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov.
- Rodzina veseuá – DOBRÁ NOVINA u nás tento rok kvôli epidemiologickej situácii prebehla netradične
formou stacionárnej pokladničky, ktorá bola umiestnená v budove pošty. Vyzberalo sa 1838,79 .- €. Pán Boh
odmeň všetkým, ktorí ste sa zapojili a tento projekt podporili a taktiež vedeniu poštového úradu za ústretovosť
a spoluprácu, ţe nám ho pomohli zrealizovať.
- Púť zaľúbených – Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20.
februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť
je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manţelov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete
na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!
- Celodenná poklona – Vo štvrtok tohto týţdňa budeme mať znova celodennú poklonu Najsvätejšej Sviatosti vo
farskom kostole. Keďţe stále platí zákaz vychádzania, budeme vysielať priamy prenos na internete na Vám uţ
známej adrese a Vy si môţete uctiť Sviatostného Spasiteľa počas celého dňa v domácom prostredí.
- Opatrenia proti koronavírusu – Stále platí dišpenz kvôli koronavírusu od účasti na nedeľnej sv. omši.
RÚVZ v Senici zakázal verejne sláviť bohoslužby. Preto sa snaţíme nielen v nedeľu, ale ak je to možné
aj v týždni prenášať sv. omše z farského kostola na internete.

Farské oznamy a iné aktuálne témy nájdete na našej farskej stránke www.radosovce.fara.sk.

