Rímskokatolícka farnosť
Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY
Od 25. 1. do 31. 1.2021
a

Dátum

25. 1.
Pondelok

26. 1.
Utorok

27. 1.
Streda

28. 1.
Štvrtok

Liturgický kalendár

Miesto

sviatok Obrátenie sv.
Pavla, apoštola

Radošovce

Úmysel
18:00 +rodičia Tomáš+Mária+st. rodičia z o.str.

Radošovce

18:00 +Mikuláš+Františka Hromádkoví

spom. sv. Timoteja
a Títa, biskupov
ľub. spom. sv. Angely

Merici, panny
spom. sv. Tomáša
Akvinského, kňaza
a učiteľa Cirkvi

Radošovce

Radošovce
Radošovce
Radošovce

29. 1.
Piatok

Radošovce

30. 1.
Sobota

Radošovce

31. 1.
Nedeľa

Štvrtá nedeľa cez
rok

Hod.

13:00 +Helena Polesňáková p.
+rod. Rajčákoví+dc. Štefánia+st. rodičia z o.str.
18:00 za zdravie+Božiu pomoc
na poďak. 70 r.ž.+prosba o zdravie+Božiu pomoc
18:00 +manžel+otec Stanislav Praskač
+manžel Aurel+rodičia Mikuloví

18:00 +st. rod. Kudláčoví+Stehlíkoví+Augustín Lánik
+manželka+matka Viera Polláková
8:00 poďakovanie za 50 r.spol.ž.+prosba o zdravie
+Božiu pomoc
11:00 za chorých na covid 19
LIVE

za farníkov

Dubovce - A
Dubovce - Ţ
Lopašov
Oreské

- 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 manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete
na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!
- Celodenná poklona – Vo štvrtok tohto týždňa budeme mať znova celodennú poklonu Najsvätejšej Sviatosti vo
farskom kostole. Keďže stále platí zákaz vychádzania, budeme vysielať priamy prenos na internete na Vám už
známej adrese a Vy si môžete 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 snažíme 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.

