
12.02. 2023                                Rímskokatolícka Cirkev   
                                                 Farnosť  Narodenia Panny Márie  
                                                Tel.čís: 558 90 08 Petrovice      
 
                                               6. nedeľa  cez rok  - A 
1.  Dnes je 6. Nedeľa cez rok .   Srdečne  pozývame na duchovnú obnovu ružencového 
bratstva /všetkých členov/, ktoré sa bude konať v Petroviciach dnes s týmto 
programom:  
14.00 hod  - modlitba sv. ruženca 
14.30 hod. – príhovor na tému: Čo je ružencové bratstvo a aké má formy, 
beseda, záver. Po ukončení bude možnosť zakúpenia mariánskych kníh. 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok :  féria 
Utorok      : sviatok sv. Cyrila , mnícha a sv. Metoda, biskupa, hlavných patrónov  
                     Žilinskej diecézy. 
Streda       : féria 
Štvrtok      : féria 
Piatok        : féria 
Sobota       : spomienka Panny Márie 
Nedeľa       : 7. v období cez rok.  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach 
Pondelok, streda, sobota  : 07.15 hod. 
Utorok, štvrtok, piatok      : 17.00 hod. 
Nedeľa                                 : 08.00 hod a 11.00 hod.  
 
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                  Pšurnovice : Utorok  : 14.30 hod-                   
Sobota : 17.00 hod.                                                            Piatok   : 15.30 hod.   
                                                                                                Nedeľa : 09.30 hod. 
 
4.V utorok sa rozlúčime s p.Jánom Mašterom v Pšurnoviciach v kostole o 14.30 hod. 
Telesné pozostatky budú uložené na cintoríne. 
 
5.V sobotu pozývam na stretnutie rodičov žiakov 3.ročníka na faru z dôvodu 
organizačných záležitosti. Stretnutie sa uskutoční o 14.00 hod.  
 
6.Vo štvrtok  16.februára 2023 sa bude konať v Žiline celodiecézna rekolekcia 
v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch  z príležitosti  15. výročia 
ustanovenia Žilinskej diecézy. Sv. omša  začne o 10.00 hod. .  
6.Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu 
solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na 
zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať  prostredníctvom Slovenskej 



katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. 
Viac informácií nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých 
zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk) 
 
7. ROZPIS SV.OMŠÍ                                12.02.   -     19.02. 2023 

       DEŇ  -                                    ČAS                                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00              Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                    11.00                   Za Bp a zdravie manželov                       

PONDELOK                         07.15                   + Ján Mašter  

UTOROK                         17.00                + Štefan Fefko  

STREDA                          07.15                Za duše v očistci 

ŠTVRTOK                       17.00                + Alojz, Viktoria, Alojz 

PIATOK                           17.00                + Ernest a Anna,Rudolf a Terézia                                                                                                        

SOBOTA                        07.15                 + Ján a Jozefína Fefková                                                                                

NEDEĹA                        08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov   

                                      11.00                 + Anna a Ondrej  

 
 


