Rímskokatolícka farnosť
Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY
Od 8. 3. do 14. 3.2021
a

Dátum

Liturgický kalendár

8. 3.

Miesto

Hod.

Radošovce

Úmysel
18:00 +rodičia Prokešoví+Mikúšoví+st. rodičia z o.str.

Radošovce

18:00 +manžel Jozef+rodičia z o.str.+st. rodičia

Pondelok

9. 3.

Radošovce

+Anton Masaryk+rodičia+st. rodičia+brat Ján
18:00 +rodičia Ján+Johana Hurbanoví+st. rod. z o.str.
+rodičia Smolíkoví+Staškoví+obojí st. rodičia

Radošovce

18:00 +Emília Mikulová (výr.)

Utorok

10. 3.
Streda

sviatok Výročie
posviacky katedr.chrámu
sv. Martina z Tours

11. 3.

Radošovce

+Alojz+Karolína+brat Vendelín Zimkoví
18:00 +rod.Jozef+Oľga Hrebíčkoví+st.rod.+celá rodina
za duše v očistci
8:00 +Marián Štepanovský

Radošovce

11:00 za zdravie+Božiu pomoc (f.)

Štvrtok

Radošovce

12. 3.
Piatok

13. 3.
Sobota

14. 3.
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

LIVE

za farníkov

Dubovce - A
Dubovce - Ţ
Lopašov
Oreské

- Zbierka na Charitu – Prvú pôstnu nedeľu bola Jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu
ste mohli podporiť aj online cestou - na webovej stránke: www.precharituba.sk. Bola aj možnosť prispieť na
tento úmysel do pokladničky v predajni Kvetov. Celkovo sa vyzbieralo 730.- €. Pán Boh odmeň každého
nezištného darcu.
- 2 % dane – Aj tento rok bude možnosť darovať 2% z dane Rodzine veseuej. Nakoľko nie je možnosť rozdávať
tieto tlačivá po sv. omši ako to doteraz bolo zvykom, tak tým, ktorí zvyknete pravidelne darovať, budú doručené
do vašich schránok.
Ak by chcel darovať niekto, kto doteraz nedaroval, tak sa, prosím, ohláste Silvii Kudláčovej. Zatiaľ sa
ešte riešia tlačivá, kvôli nejakej drobnej zmene oproti minuloročným. Dúfame, že ich čoskoro budeme mať a
budeme Vám ich môcť posunúť.
- Opatrenia proti koronavírusu – Stále platí dišpenz kvôli koronavírusu od účasti na nedeľnej sv. omši.
RÚVZ v Senici zakázal verejne sláviť bohosluţby. Preto sa snažíme nielen v nedeľu, ale ak je to moţné
aj v týţdni prenášať sv. omše z farského kostola na internete.

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

