Rímskokatolícka farnosť
Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY
Od 15. 3. do 21. 3.2021
a

Dátum

Liturgický kalendár

Miesto

Radošovce

15. 3.
Pondelok

16. 3.

Hod.

Úmysel
18:00 +rod. Petrioví+st. rodičia z o.str.+sestra Jozefa

Radošovce

13:00

Radošovce

18:00

Radošovce

18:00

Radošovce

18:00

Radošovce

18:00

Utorok

17. 3.
Streda

18. 3.
Štvrtok

19. 3.
Piatok

slávnosť sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie

20. 3.

LIVE

+Mária POBUDOVÁ p.
+Štefánia Zajíčková (výr.)
+rodičia Machlicoví+br. Ján+st. rodičia
poďak. za 90 r.ž.+prosba o zdravie+Božiu pomoc
+Jozefína Štefková+obojí st. rodičia
+rodičia Baumgartneroví
+Ernest+Júlia Bederkoví
+Jozef+Helena Zajíčkoví
poďak.pri dožití jubilea+prosba o zdravie+B.pomoc
+manžel Felix+rodičia+st. rodičia+sestra Anna

Radošovce

8:00

Radošovce

11:00 +rodičia+st. rodičia+duše v očistci

Sobota

21. 3.
Nedeľa Piata pôstna nedeľa

LIVE

za farníkov

Dubovce - A
Dubovce - Ž
Lopašov
Oreské

- Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom –Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na
budúcu nedeľu, 21. marca, zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je
podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka
charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/. Účet zbierky Slovenskej katolíckej charity je: IBAN SK93 1100 0000
0029 4546 3097. Kto by chcel prispieť, môže využiť aj možnosť pokladničky, umiestnenej v predajni Kvetov.
Srdečná vďaka!
- Krížová cesta – Dnes o 14,30 hod. máme krížovú cestu, ktorá bude tu vo farskom kostole a bude prenášaná
na internete.
- 2 % dane – Aj tento rok máme 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.
- 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.

