
17.01. 2021                                  Rímskokatolícka Cirkev   
                                                       Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                       Tel.čís: 558 90 08 Petrovice         
 
                                              2. Nedeľa cez rok  - B   
1.Dnes je 2. Nedeľa cez rok. Dnes pri súkromnej pobožnosti korunky Božieho 
milosrdenstva o 15.00 hod. myslíme na naše deti, žiakov, študentov a dospievajúcu 
mládež.  
 
2.Liturgický kalendár:  
Pondelok, utorok:  fériálne dni  
Streda                   : spomienka sv.Fabiána, pápeža a mučeníka  
Štvrtok                  : spomienka sv.Agnesy, panny a mučenice  
Piatok                    : spomienka sv.Vincenta , diakona a mučeníka 
Sobota                   : spomienka Panny Márie  
Nedeľa                   : 3. v období cez rok     
 
3.Sv.omše v Petroviciach  sa konajú stále súkromne kôli pandémií až do odvolania. 
Pondelok, utorok,štvrtok, piatok : 17.00 hod. 
Streda, sobota                                 : 07.15 hod. 
Nedeľa                                              : 08.00 hod.   
 
V Setechove a Pšurnoviciach sa nekonajú sv.omše . 
 
4.Oznam pre rodičov žiakov 3. Ročníka: Prosil by som vás, aby ste si s deťmi prečítali 
9. Tému z učebnice /Ježiš je hosťom u Zacheja/ a pomohli im s vypracovaním 
pracovného zošita. Nielen telo sa mení ale aj duša sa mení buď k dobrému alebo 
k zlému. Ježiš pomáha človekovi aby odstránil z duše hriech  a tak rastol 
k dokonalosti a pravému Božiemu obrazu. Deti môžu sledovať sv.omše cez televíziu 
Lux alebo rádio Lumen. 
 
5.Oznam pre birmovancov: K zrelosti kresťana patrí aj poznanie a pochopenie slov, 
ktoré povedal Boží syn a spasiteľ sveta  na hore Blahoslavenstiev. Nájdite si ich 
a popremýšľajte ,čo nimi chcel Pán Ježiš nám povedať. Ide o 8 blahoslavenstiev. 
Konzultuje s animátormi a v prípade nejasnosti som vám k dispozícii. Sv.omše 
môžete sledovať cez televíziu Lux alebo rádio Lumen.  
 
6. Prenosy sv. omší môžete sledovať cez vysielanie TV LUX: 
PONDELOK – PIATOK – 7. 00, 18. 30 
SOBOTA – 7. 00, 18. 30 
NEDEĽA – 10. 00, 18. 30 
Rádio LUMEN ponúka vysielanie sv. omše denne o 8. 30 a o 18. 00. 
  



7.  Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá 
sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický – po 
prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre 
všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre 
jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na 
Vás! 
  
  

8. Pozývame všetkých veriacich do podpory Pastoračného fondu Žilinskej 
diecézy – KROK, formou drobných pravidelných finančných príspevkov. Vďaka 
tejto podpore môžeme každému z Vás rozšíriť možnosti ako investovať do 
pastoračných projektov vo farnostiach a diecéze. Počas tohto adventného a 
vianočného obdobia dávame do popredia projekt – Katechézy Dobrého 
pastiera. Tento projekt sa stretol s dobrou odozvou vo viacerých farnostiach 
nielen našej diecézy.  Pomáha rodičom a deťom živšie prežívať vieru. Pozrite si 
viac v krátkom – trojminútovom videu: https://youtu.be/9aSp_vhlmOU a reportáž 
TV Lux http://www.tvlux.sk/archiv/play/23997. Je to jeden projekt z celej škály 
diecéznych a farských projektov, ktoré boli podporené pastoračným fondom 
minulý rok v 60 farnostiach našej diecézy. Z celkového počtu 140 projektov sme 
mohli podporiť len 80 farských projektov. Zvyšných 60 sme z dôvodu 
obmedzených finančných prostriedkov nemohli financovať. Prehľad všetkých 
projektov  si môžete pozrieť na stránke fondu https://krok.donator.sk/. Za 
názvami projektov sa skrýva celá škála perfektných aktivít laikov vo farnostiach, 
ktorí pracujú s deťmi, mladými, rodičmi, starkými a znevýhodnenými. Korona 
nám posunula uzavretie projektov do budúceho roku, ale ľudia to nevzdávajú a 
chcú tieto aktivity dokončiť. Fond bol na začiatok podporený z daru biskupstva. 
Pre jeho dlhodobú udržateľnosť potrebujeme, aby sa pridalo veľa malých 
podporovateľov a prispeli na ďalšie ročníky projektov.  Tento systém je 
vytvorený na podporu pastoračných projektov vo farnostiach a diecéze. Má to 
byť impulz a podpora pre tvorivosť a ochotu laikov urobiť niečo pre druhých. 
Napríklad aj zrieknutím sa jednej kávy týždenne, mesačne 4 EUR, čo je ročne 
48 EUR, dokážu ľudia vytvoriť dostatok prostriedkov na udržateľnú podporu 
projektov. Veríme, že celý tento zámer sa vám javí ako zmysluplný a chceme 
Vás poprosiť o povzbudzovanie farníkov k podpore fondu. Ak Vás táto ponuka 
oslovila a chceli by ste spolupracovať na jej ďalšom rozvoji, budeme vďační za 
Vaše podnety a otázky, s ktorými sa môžete obrátiť na výkonnú riaditeľku 
fondu Annu Kondelovú: 0910 101 177,  pastoracnyfond@dcza.sk. 

  

9. Katolícky časopis Rebrík, je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov 
na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a 
podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé 
sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete 
objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej 
stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029. 



  

 
 
 
 
                                 


