
Rímskokatolícka farnosť  

Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE 

FARSKÉ OZNAMY  
 

Od 27. 2.  do  5. 3.2023 
a 

Dátum Liturgický kalendár Miesto Hod. Úmysel 

27. 2. 
Pondelok 

 
Radošovce  

 

18:00 
 

na úmysel 

28. 2. 
Utorok  

Radošovce  
 

Dubovce – A 

18:00 
 

17:00 

+teta Anna+Blažej+celá rodina 

 1. 3. 
Streda  

Radošovce 
Radošovce 

Oreské    

18:00  
14:00 

17:00 

+rodičia Kudláčoví+švagriná Anna 

+Paulína RAJNOHOVÁ   p.+sv.o. 

 2. 3. 
Štvrtok  

Radošovce 
 

Lopašov 

18:00  
 

17:00 

+Mária Hílková+rodičia z o.str. 

  3. 3. 
Piatok  

Radošovce 
 

Dubovce – Ž 

18:00 
 

17:00 

za živých+mŕtvych členov Bratstva BSJ 

 4. 3. 
Sobota 

 
Radošovce 

 

7:30 
 

+manžel Ján Prokeš+syn Ján 

 

 5. 3.    

Nedeľa Druhá pôstna 

nedeľa 

Radošovce 8:00 
 

11:00  

poďakovanie za 50 r.spol.ž.+prosba o zdravie 

+Božiu pomoc 

za farníkov 

 Dubovce – A 9:30 

Dubovce – Ž 11:00 

Lopašov 8:00 

Oreské 9:30 
 

- Zbierka na Charitu – Dnes máme pravidelnú zbierku pre potreby arcidiecéznej Charity. Všetkým dobrodincom patrí 

už teraz úprimné „Pán Boh zaplať!“. 
 

- Prvopiatkový týždeň – spovedať budeme hodinu pred sv. omšou a v stredu od 9,00 – do 10,00 hod., Dubovce – 

A – utorok od 16,30 hod., Oreské – streda od 15,30 hod., Lopašov – štvrtok od 15,30 hod. a Dubovce – Ž v piatok 

od 16,00 hod.  

 V piatok bude spovedanie po domoch od 9,00 hod. Radošovce a Vieska a potom Dubovce. 
  

- Ohlášky – Náš farník Dominik STAŠEK, syn Petra a Svetlany r. MIKULOVEJ, nar. 13. 9.1990 v Skalici, 

bývajúci v Oreské 28, seminarista v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, chce v tomto roku prijať diakonské 

svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.  
 

- Fatimská sobota – Autobus na Fatimskú sobotu do Šaštína odchádza o 14,30 hod. z námestia. 

 

- Rodzina veseuá – Opäť je tu čas, kedy máme možnosť rozhodnúť komu darujeme 2 % z dane. Spoločenstvo 

Rodzina veseuá už tradične využíva túto možnosť a obracia sa na nás s prosbou o podporu ich činnosti týmto 

spôsobom. Vzadu za lavicami je položené tlačivo s názvom VYHLÁSENIE, takže, kto má záujem, môže si ho 

vyzdvihnúť. Prosíme postupovať podľa pokynov, ktoré sú priložené k tlačivu. Čiže až budete mať podpísané 

VYHLÁSENIE a zamestnávateľ vám dá POTVRDENIE o zaplatení dane, najjednoduchšie je odovzdať to Silvii 

Kudláčovej.  

 Pôstna aktivita pre deti - Tohtoročná pôstna aktivita bude pripravená pri bočnom oltári a spočíva 

v putovaní s Ježišom po krížovej ceste. Je určená pre deti od 4 do 12 rokov. Pri menších deťoch je potrebné, aby 

im pomohli rodičia alebo starší súrodenci. Po splnení kartičku treba vložiť do košíka, ktorý je na to určený, aby 

sme vo Veľkonočnom období mohli vyžrebovať tých, ktorí budú za túto aktivitu odmenení. 



 Druhá aktivita - sv. omša. Dieťa si môže za účasť na celej sv. omši z košíka vybrať červené srdiečko, 

podpísať sa naň a vhodiť ho do schránky v tvare srdca s nápisom Ježiš = Láska. 

 Tretia aktivita – krížová cesta. Dieťa, ktoré sa pomodlí krížovú cestu s farským spoločenstvom, či už 

v kostole alebo na kalvárii vo Vieske, môže vhodiť biele koliesko s fialovým krížom do schránky v tvare kríža. 

 Štvrtá aktivita - pod názvom: Môj sladký DAR pre JEŽIŠA, žijúceho v mojom blížnom. 

Do pripravenej škatule môžu deti nosiť sladkosti, ktoré si počas pôstu odopreli z lásky k Ježišovi a chcú Mu ich 

darovať tak, že ich darujú deťom v detských domovoch. Po skončení tejto aktivity budú sladkosti doručené deťom 

v detskom domove v Skalici. 

 Pôstna úloha pre dospelých - Pre dospelých je tiež pripravená aktivita na pôst. Budú to konkrétne úlohy, 

ktoré si vyberiete z košíka pripraveného na stolíku za lavicami vždy v nedeľu a budete ich plniť počas celého 

týždňa. Nakoľko pôst nám začína stredou, tak tento prvý pôstny týždeň si vyberiete až v stredu a potom vždy 

v nedeľu.  

 Na stolíku bude tiež pripravená krabička, do ktorej môžete vhodiť svoju spätnú väzbu, niečo čo ste zažili 

počas plnenia pôstnych úloh, v čom Vám to pomohlo, alebo vás posunulo. Prípadne nejaký povzbudivý zážitok 

v súvislosti s plnením tejto aktivity. Z toho čo nám napíšete tiež vo Veľkonočnom období niekoho vyžrebujeme 

a odmeníme, preto je potrebné podpísať sa. 

 
  
 

 
  

 

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

 

 

http://www.radosovce.fara.sk/

