Rímskokatolícka farnosť
Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY
Od 15. 2. do 21. 2.2021
a

Dátum

Liturgický kalendár

15. 2.

Miesto

Hod.

Radošovce

Úmysel
18:00 +rodičia Balážoví+teta Marcela

Radošovce

18:00 +br.Štefan+Anton+švagr.Jozefa+sestra Norburga

Pondelok

16. 2.

Radošovce

+rodičia Kováčoví+st. rodičia z o.str.
18:00 +Pavol Šrámek
+rodičia Kralovičoví+oboji st. rodičia
18:00 poďakovanie+prosba o zdravie+Božiu pomoc
+Anton+Petronela Hurbanoví+ich rodičia
18:00 +Milan Brkal+rodičia Prokešoví
+Alojz Havlík – výročná
8:00 +Jozef+Mária+syn Jozef Zacharoví

Radošovce

11:00 za zdravie+Božiu pomoc

Utorok

17. 2.
Streda

Popolcová streda

Radošovce

deň prísneho pôstu

Radošovce

18. 2.
Štvrtok

Radošovce

19. 2.
Piatok

20. 2.
Sobota

21. 2.
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa

LIVE

za farníkov

Dubovce - A
Dubovce - Ţ
Lopašov
Oreské

- Popolcová streda – V tomto týždni začíname pôstne obdobie Popolcovou stredou. Pripomínam, že tento deň
každý pokrstený človek je viazaný povinnosťou prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu bez možnosti
nahradiť si pôst iným spôsobom. Týchto prísnych pôstov už nemáme veľa, preto prosím všetkých, aby tento pôst
dodržali.
- Odpustky – Počas celého pôstneho obdobia môžeme získať úplné odpustky, ak si vykonáme pobožnosť
krížovej cesty. Samozrejme musíme dodržať obvyklé podmienky, teda srdce očistené od každého hriechu, i
ľahkého, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Pobožnosť krížovej cesty budeme konať ak to bude
možné v nedeľu popoludní o 14,30 hod. Táto krížová cesta v nedeľu bude na Kalvárii vo Vieske. Odpustky
počas celého pôstneho obdobia môžu získať i tí, čo sú chorí, ak sa pomodlia krížovú cestu rozjímavým
spôsobom.
- 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!
- Zbierka na Charitu – V nedeľu, 21. februára, slávi Katolícka cirkev 1. pôstnu nedeľu. Tradične sa v tento deň
koná v kostoloch Jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete opäť podporiť aj online
cestou - na webovej stránke: www.precharituba.sk. V online Jesennej zbierke na charitu darcovia venovali
Bratislavskej arcidiecéznej charite na pomoc núdznym 7 723,57 Eur. Pán Boh nech odmení každého nezištného
darcu.
- 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.

