Rímskokatolícka farnosť
Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY
Od 8. 2. do 14. 2.2021
a

Dátum

8. 2.

Radošovce

Úmysel
18:00 +rodičia Pavol+Mária Kopečkoví+brat Štefan

9. 2.

Radošovce

18:00 +Anna Vrablicová (10. výr.),manţ. Blaţej

Liturgický kalendár

ľub.spom. sv.Hieronyma
Emilianiho, alebo
Pondelok
Jozefíny Bakhity, panny

Miesto

Radošovce

za ţivých+mŕtvych členov Ruţenc. bratstva
18:00 +Školastika+Štefan Chrenka+duše v očistci
na poďakovanie+prosba o zdravie+B. pomoc
18:00 +Felix+Margita Tokošoví+s.Jozef+st.rod.z o.str.
+rodičia Richard+Mária+Alojz+Štefánia
18:00 +manţel+otec Jozef Chrenka
+matka Kamila Ţilínková
8:00 +Alţbeta Halašová

Radošovce

11:00 +manţelka+matka Valéria Mikulová

Utorok
spom. sv. Školastiky,
panny
Streda
11. 2. ľub. spom. Prebl. Panny
Márie Lurdskej
Štvrtok

10. 2.

Radošovce
Radošovce
Radošovce

12. 2.
Piatok

13. 2.

Hod.

Sobota

14. 2.
Nedeľa

Šiesta nedeľa cez
rok

LIVE

za farníkov

Dubovce - A
Dubovce - Ţ
Lopašov
Oreské

- Národný týždeň manželstva – V dňoch od 8. – 14. 2. prebieha tzv. „Národný týždeň manželstva“ tentoraz
s mottom: Bezpečne v manželstve! Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu prinášame aktivity NTM
priamo do obývačiek manželských párov. Od nedele 7-meho do nedele 14-teho februára na webe ntm každý
deň nájdete nové podnety, ako pestovať v manželstve bezpečné prostredie či upozornenia na to, čo pocit
bezpečia vo vzťahu ohrozuje. Vybrali sme štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo
bezpečným miestom: ZÁVÄZOK - PRIJATIE - PRIATEĽSTVO - ODPUSTENIE a štyri, ktoré bezpečie v
manželstve ohrozujú: KRITIKA - EGOIZMUS - NEÚCTA - NUDA. A tieto oblasti postupne v rámci "NTM
doma" predstavíme. Ku každej téme pripojíme zaujímavé video alebo tip na aktivitu pre strávenie spoločného
času vo dvojici. Bližšie info na www.ntm.sk.
- Upratovanie po Vianociach – Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na upratovaní nášho kostola.
Srdečné „Pán Boh zaplať!“
- 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.

