
19.12. 2021                                    Rímskokatolícka Cirkev   
                                                         Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                         Tel.čís: 558 90 08 Petrovice    
 
                                                  4. Adventná nedeľa  - rok C   
1. Dnes je 4. Adventná nedeľa. Dnes sa koná zbierka na Katolícku charitu Slovenska.  
 
2.Liturgický kalendár:  
Pondelok – piatok : feriálne dni adventu  
Piatok  : poobede vigília Slávnosti Narodenia Božieho Syna. 
Sobota  : Slávnosť Narodenia Božieho Syna. Výročitá zbierka.  
Nedeľa  : Slávnosť sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Pri sv. omšiach si manželia obnovia  
                 Manželský sľub. Bude vhodné, aby manželia stáli pri sebe. 
                 Sviatok sv. Štefana sa liturgicky neslávi.   
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Pondelok, utorok,štvrtok : 17.00 hod. 
Streda,piatok                      : 07.15 hod.  
Piatok                                   : 24.00 hod.- polnočná  
Sobota                                  : 08.00 hod a 11.00 hod. 
Nedeľa                                  : 08.00 hod a 11.00 hod.  
 
Setechov: Štvrtok : 15.30  hod.                       Pšurnovice : Piatok : 22.00  hod.  
                   Piatok  :  18.00 hod.                                              Sobota : 09.30 hod.   
                                                                                                     Nedeľa : 09.30 hod.  
 
4. V pondelok a koná ozdoba vianočných stromčekov v Pšurnoviciach o 11.00 hod. Kto 
má čas môže prísť. 
 
5. V stredu sa koná ozdoba vianočných stromčekov v Petroviciach o 09.00 hod. Kto má 
čas môže prísť. 
  
6. Zaopatrovanie chorých k Vianociam sa bude konať v utorok od 07.30 hod. 
/Setechov,Petrovice,Pšurnovice /  
 
7.Členovia SSV si môžu prevziať kalendár a podielovú knihu v zákristií kostola po 
sv.omši do 30.12. 2021. 
 
8..Sv.spoveď sa koná aj v tomto týždni 1.hod. pred sv.omšou v Petroviciach, 
Setechove a Pšurnoviciach. 
 
9.. Oznam Farskej charity 



Chceme sa vám všetkým, ktorí ste sa podelili o svoje materiálne potreby s núdznymi 
srdečne poďakovať aj v mene tých, ktorým budú tieto potraviny a drogéria odovzdané. 
Nech vás náš dobrotivý Boh požehná a odmení za vašu štedrosť a lásku. 
Zároveň pozývame tých, ktorí sú v núdzi a pomôžu im tieto potraviny a drogéria, aby sa 
nehanbili a prišli na farský dvor vo štvrtok 23.12. 2021 od 18,00 do 19,00 hod. Budú tam 
dobrovoľníci Farskej charity túto pomoc vydávať. Tešíme sa na vás.  
 
Všetkým zároveň prajem pokojné, radostné a požehnané Vianočné sviatky a sme tu stále 
pre vás. Vaša Farská charita.  
 
10..Betlehemské svetlo bude  v  piatok v predsieni kostola.  
 
11. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      19.12.  -  26.12. 2021  

    DEŇ  -              Čas           ÚMYSEL  

NEDEĽA                      08.00                   Za Bp pre farníkov  

                               11.00                    Za Bp a milosť požehnania a dary  

                                                     pre deti a mládež našej farnosti  

                                    

PONDELOK               17.00             Za uzdravenie Anny Chlebinovej  

UTOROK                    17.00             +Štefan,Štefánia,Rudolf,Katarína 

STREDA                    07.15              + Jozef,Magdaléna,Jozef,Mária, Ján 

ŠTVRTOK                 17.00               + Ján Kapusnica  

PIATOK                    07.15                Za Božiu ochranu  pre nenarodené deti  

                                 24.00                Na úmysel darcu /T/ 

SOBOTA                  08.00                Za Bp pre farníkov  

                                11.00                 Za uzdravenie Majky a Božie požehnanie  

                                                         jej rodiny 

NEDEĽA                 08.00                Za Bp pre farníkov    

                               11.00                  + Štefan  

                                                        

                         

                                                          

                                          

                                                         

                                                         



                                                           

                                                                         

                                                      

 
 
 
 


