
31.01. 2021                               Rímskokatolícka Cirkev  
                                                    Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                    Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                            4. nedeľa cez rok – B  
1.Dnes je 4. Nedeľa cez rok. Korunku Božieho milosrdenstva obetujeme za 
deti a mládež. Dnes je nedeľa katolíckej univerzity v Ružomberku. List rektora 
univerzity si môžete prečítať v predsieni kostola na oznamovacej tabuli. 
2.Litrugický kalendár : 
Pondelok : féria 
Utorok      : sviatok Obetovanie Pána – Hromnice. 
Streda       : spomienka sv.Blažeja, biskupa a mučeníka  
Štvrtok      : féria. Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za kňazské a rehoľné  
                     povolania.  
Piatok        : votívna sv.omša o Božskom srdci. Prvý piatok v mesiaci.   
Sobota       : spomienka Panny Márie. Prvá sobota v mesiaci - fatimská 
Nedeľa       : 5. v období cez rok.  
 
3.Sv.omše v Petroviciach sa konajú súkromne  pre pandémiu až do odvolania.  
 
4.V Setechove a Pšurnoviciach sa nekonajú sv.omše  až do odvolania.   
 
5. V utorok sa budú požehnávať hromničné sviečky a trojkráľová voda. 
Môžete si priniesť sviečky na požehnanie v pondelok a utorok do predsiene 
kostolov  v čase od 08.30   - 15.00 hod. 
Od stredy do nedele si ich môžete prevziať aj s požehnanou vodou 
z predsiene kostolov  v čase od 08.30  - 15.00 hod.  
 
6. V stredu  03.02. 2021 sa rozlúčime na cintoríne v dome smútku o 14.00 hod 
s p.Rudolfom Kramárkom. Počet osôb na pohrebných obradoch je 
obmedzený. Myslíme na nášho brata v modlitbách.  
 
7. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.  
Zaopatrovanie chorých sa nekoná. V prípade ohrozenia života môžete volať 
kňaza na duchovné zaopatrenie. 
  
8.Sv.manželstva chcú uzavrieť Anton Cigánik z Petrovíc a Nina Blašková 
z Prečína.  
9.Čistenie kostola v mesiaci február je od čísla: 91  - 150. 
10.Oznam pre rodičov žiakov 3. Ročníka: Prosil by som, aby ste s deťmi 
s prečítali o hriechu , rozdelenie  a vymenovať hlavné hriechy, a akým 
spôsobom hrešíme. /Str: 40-41 z učebnice a pracovný zošit str.17./  
 



11. 
                 ROZPIS SV.OMŠÍ OD      31.01.  – 07.02. 2021  
 
    DEŇ  -              Čas           ÚMYSEL  
 
NEDEĽA                      08. 00                      Za Bp pre farníkov 
                                     

PONDELOK               17.00                   Za zdravie Lukáša a Sebastiána  

UTOROK                    17.00                   +Vladimír 

STREDA                     07.15                   + Rudolf Kramárek  

ŠTVRTOK                  17.00                   + Pavol        

PIATOK                     17.00                    Za duše v očistci / Z / 

SOBOTA                   07.15                    Na úmysel darcu / Z /  

NEDEĽA                   08.00                    Za Bp pre farníkov    

                         

 


