
Rímskokatolícka farnosť  

Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE 

FARSKÉ OZNAMY  
 

Od  6. 3.  do 12. 3.2023 
a 

Dátum Liturgický kalendár Miesto Hod. Úmysel 

 6. 3. 
Pondelok 

 
Radošovce  

 

18:00 
 

+rodičia Stehlíkoví+Pukančíkoví+krstní rodičia / 

za zdravie+Božiu pomoc 

 7. 3. 
Utorok  

Radošovce  
Dubovce – Ž  

Dubovce – A 

18:00 
14:00 

17:00 

+bratia+švagriné Blahoví+sestrička Norburga 

+Mária BILOVSKÁ   p.+sv.o. 

 8. 3. 
Streda  

Radošovce 
 

Oreské    

18:00  
 

17:00 

+rodičia Prokešoví+Mikúšoví+st. rodičia z o.str. 

 9. 3. 
Štvrtok  

Radošovce 
 

Lopašov 

18:00  
 

17:00 

+rodičia Valloví+Babiaroví+st. rodičia 

 10. 3. 
Piatok  

Radošovce 
 

Dubovce – Ž 

18:00 
 

17:00 

+Jozef+Jozefína Majdanoví+st. rodičia z o.str. 

11. 3. 
Sobota 

 
Radošovce 

 

7:30 
 

+Paulína Vlková+Pavol Rajčák 

 

12. 3.    

Nedeľa 
Tretia pôstna nedeľa 

Radošovce 8:00 
 

11:00  

za farníkov  
 

+manžel Valerián+rodina Filová+Caletková 

Dubovce – A 9:30 

Dubovce – Ž 11:00 

Lopašov 8:00 

Oreské 9:30 
 

- Prvá nedeľa – Dnes je prvá nedeľa. Poobede o 14,30 hod. bude krížová cesta na Kalvárii vo Vieske. Litánie 

s požehnaním budú po skončení sv. omše o 11,00 hod. vo farskom kostole a výmena desiatkov bude po sv. omši 

v pondelok večer. 
 

- Zbierka na Charitu – Minulú nedeľu sme mali pravidelnú zbierku pre potreby arcidiecéznej Charity. Zozbieralo sa 

1.485.- €. Všetkým dobrodincom patrí úprimné „Pán Boh zaplať!“. 
 

- Deviatnik k sv. Jozefovi –  V piatok začína 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. 
 

- Štúdium katolíckej teológie – Kto by mal záujem o štúdium katolíckej teológie, nech sa prihlási do konca apríla.  
 

- Rodzina veseuá – Na budúcu sobotu večer o 19,00 hod. srdečne pozývame na pôstnu adoráciu pred 

Eucharistickým Ježišom. Prvá hodinka bude moderovaná a potom do polnoci bude možnosť tichej súkromnej 

adorácie. Povzbudzujeme využiť túto možnosť a tráviť čas v tichu s Ježišom. Môžeme vyskúšať nič nehovoriť, len 

sa pozerať na Najsvätejšiu Sviatosť, ako to robil sedliak z Arsu, ktorého sa opýtal sv. Ján Mária Vianney, čo robí. 

Dostal odpoveď: Dívam sa na dobrého Boha a On sa pozerá na mňa. Je to druh hlbšej modlitby, pri ktorej netreba 

slová a zasahuje naše vnútro. Podobne ako keď sme v lete na slnku. Nemusíme nič hovoriť a ono nás aj tak opáli.  

Využime tento milostivý čas, kedy môžeme opáliť svoje srdcia pred Eucharistiou. 

 Kto by ešte chcel podporiť Rodzinu veseuú a darovať im 2 % dane, môže tak urobiť prostredníctvom 

tlačiva, ktoré je na stolíku vzadu za lavicami. 

 Počas pôstu prebieha v našej farnosti pôstna aktivita pre deti i pre dospelých. Tá detská do 12 rokov je 

pri bočnom oltári, kde je vysvetlený celý postup. Pre dospelých sú pripravené pôstne úlohy v košíkoch pri 

východoch z kostola každú nedeľu nové na celý nasledujúci týždeň. 
 

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

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

