
16.01. 2022                                    Rímskokatolícka Cirkev  
                                                         Farnosť Narodenia Panny Márie   
                                                         Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                2.nedeľa v období cez rok  - C  
1. Dnes je 2. Nedeľa v období cez rok.  
 
2.Liturgický kalendár :  
Pondelok : spomienka sv. Antona, opáta  
Utorok – streda: féria 
Štvrtok     : spomienka sv. Fabiána, pápeža a mučeníka   
Piatok       : spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice  
Sobota      : spomienka sv. Vincenta, diakona a mučeníka  
Nedeľa      : 3. V období cez rok. Je to nedeľa Božieho slova.  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Utorok   : 17.00 hod. 
Štvrtok   : 17.00 hod.  
Nedeľa   : 08.00 hod. a 11.00 hod.  
 
Pšurnovice : nedeľa : 09.30 hod.  
 
4. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky Dobrej noviny, tento rok opäť aj bez 
koledovania. V našej farnosti sa vyzbieralo spolu 355,00 €. Srdečná vďaka v mene 
všetkých, ktorí na túto pomoc čakajú. Ak by niekto ešte chcel prispieť môže tak urobiť 
vkladom na účet, ktorý nájdete v letákoch alebo novinách Dobrej noviny vzadu na 
stolíku.   

5.Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie kňazstvu sa môžu formou prihlášky 
uchádzať o prijatie do kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň na 6-ročné 
štúdium študijného odboru Katolícka teológia , určené kandidátom kńazstva na 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. 
Záujemci sa môžu nahlásiť na farskom úrade do 31.januára 2022.  

6. Kto nemôžete prísť osobne na sv. omšu do kostola môže sledovať  sväté omše 
prostredníctvom Televízie Lux každý deň v týždni o 7,00 hod a o 19,30 hod 
(v nedele a sviatky o 10,00 a 19,30hod.)   
 
7. Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické 
opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online 
Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj 
diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu 
prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.  



8. Farský kostol je stále počas dňa otvorený k súkromnej modlitbe a adorácii.  
 
9. Sv.otec František ohlásil  XVl. Riadne generálne zhromaždenie synody 
biskupov, ktoré sa koná na tému:Za synodálnu Cirkev:spoločenstvo, spoluúčasť 
a misia. Synodálny proces sa začal 10,10. 2021 Ríme a vyvrcholí v októbri 2023, 
nebude prebiehať len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich 
kontinentov. Trojročný harmonogram je rozčlenený do troch 
fáz:diecéznej,kontinentálnej a univerzálnej. 
 
Ide teda o pozvanie k osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. 
Sv.Otec chce,aby neodpovedal len biskup a kńaz , ale každý veriaci, aby ovocím 
bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú živú vieru. 
V rámci Žilinskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý 
pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť 
v rámci diecezy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Viac informácií je možné nájsť 
na web stránke www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody. 
 
V časopise naša Žilinská diecéza od októbra 2021 sú pravidelné rozoberané 
synodálne témy na stretnutia a konzultácie v našich farnostiach. 
Cieľom je vzájomne počúvanie sa. 
Vaše svedectvá, skúsenosti a otázky na ponúkane témy posielajte na 
mail:zilina@synoda.sk.  
 
10.Arcibiskup Mons.Edgar Peňa Parra, vyslovuje vrelú vďaku za zbierku na 
doročinné diela sv.Otca. Výnos tejto zbierky bol v žilinskej diecéze 34.574,68 Eur.  
 
11. Vyslovujem vrelú vďaku za vaše modlitby a milodary. Nech vás i naďalej vedie 
sila Ducha svätého a ochrana Božej matky Márie.   
 

12. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      16.01.   -  23.01. 2022 

    DEŇ  -                             ČAS                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                               08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                             11.00            Za Bp pre nenarodené deti  

UTOROK                     17.00          +Margita, Vojtech,Marta,Miroslav                                                   

ŠTVRTOK                   17.00           + Jozef a Elena Paišová               

NEDEĹA                     08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                   11.00            + Vojtech,Zdeňek,Ľudmila  

 
 
 



 
 
 


