
Rímskokatolícka farnosť  

Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE 

FARSKÉ OZNAMY  
 

Od 13. 3.  do 19. 3.2023 
a 

Dátum Liturgický kalendár Miesto Hod. Úmysel 

13. 3. 
Pondelok 

 
Radošovce  

 

18:00 
 

+Ján+Felix Valla+švagriná Terézia 

14. 3. 
Utorok  

Radošovce  
Dubovce – Ž  

Dubovce – A 

18:00 
14:30 

17:00 

na úmysel (f.) 

+Igor BILOVSKÝ   p.+sv.o. 

15. 3. 
Streda  

Radošovce 
 

Oreské    

18:00  
 

17:00 

+Ladislav Tekl+Ivan 

16. 3. 
Štvrtok  

Radošovce 
 

Lopašov 

18:00  
 

17:00 

+rodičia Mikuloví+st. rodičia z o.str. 

 17. 3. 
Piatok  

Radošovce 
 

Dubovce – Ž 

18:00 
 

17:00 

za zdravie+Božie požehnanie pre celú rodinu 

18. 3. 
Sobota 

 
Radošovce 

 

7:30 
 

+rodičia Jakúbkoví+sestra Štefánia 

 

19. 3.    

Nedeľa 
Štvrtá pôstna nedeľa 

Radošovce 8:00 
 

11:00  

+otec Jozef+Marián 
 

za farníkov 

Dubovce – A 9:30 

Dubovce – Ž 11:00 

Lopašov 8:00 

Oreské 9:30 
 

- Deviatnik k sv. Jozefovi –  V piatok začal deviatnik k sv. Jozefovi. V týždni začíname o 17,15 hod., v piatok už 

o 16,45 hod, v sobotu o 6,45 hod. a v nedeľu o 10,15 hod. 
 

- Oneskorené primície – Viacerí z Vás sa pýtali, či nebude mať v našej farnosti sv. omšu novokňaz, ktorého rodina 

pochádza z našej farnosti Janko HANEČKA. Je mi veľkým potešením, že Vám môžem oznámiť, že na budúcu 

nedeľu bude sláviť Najsvätejšiu Obetu u nás a to hneď dvakrát – najprv v Lopašove o 8,00 hod. a potom o 11,00 

hod. vo farskom kostole.  
 

- Rodzina veseuá – V piatok, 17. marca, pozývame všetky deti, aj ich rodičov na detskú krížovú cestu, ktorú sa 

pomodlíme pred sv. omšou o 17,30 hod.  

 Nácvik pre deti ku krížovej ceste bude v pondelok o 17,00 hod. a potom v piatok pred krížovou cestou 

o 16,00 hod. vždy v Pastoračnom centre Sv. Jána Pavla II.  

 V sobotu, 18. marca, pozývame deti a mladé rodiny na šípkový pochod do prírody spojený s opekaním. 

Preto odporúčame vziať si so sebou nejaký špekáčik či slaninku a chlebík. Podujatie sa uskutoční v prípade 

priaznivého počasia. Zraz účastníkov bude o 12,30 hod. pri Pastoračnom centre. 

  Aj naďalej prebieha v našej farnosti pôstna aktivita pre deti do 12 rokov pri bočnom oltári a pre všetkých 

od 12 rokov nahor sú pripravené pôstne úlohy na celý týždeň v košíkoch pri východoch z kostola. 

  Pripomíname tiež, že kto by ešte chcel darovať Rodzine veseuej 2% z dane, tak tlačivá pre tento účel sú 

vzadu za lavicami. 
 

- Dvere – Niektorí sa hrozia, čo to máme za nové dvere v kostole. To je provizórium, nakoľko originálne dvere 

prechádzajú rekonštrukciou. Tieto sú trochu skrížené, horšie sa zatvárajú, takže treba trošku pritlačiť. Dajte na 

to pozor, nech sa zbytočne nevetrá. Ďakujem. 
 

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

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

