
10.01. 2021                                     Rímskokatolícka Cirkev  
                                                          Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                          Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                            Sviatok Krstu Pána Ježiša –Božieho Syna – rok B  
1. Dnes je sviatok  Krstu Pána Ježiša. Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie 
a od pondelka začína obdobie cez rok l. Mení sa liturgická farba, piesne a sv.ruženec 
sa modlí podľa rozpisu. 
 
2.Liturgický kalendár :  
Pondelok, utorok : féria 
Streda                     : spomienka sv.Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi. 
Štvrtok,piatok        : féria  
Sobota                     : spomienka Panny Márie  
Nedeľa                     : 2.v  období cez rok  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach : 
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok : 17.00 hod. 
Streda , sobota                                 : 07.15 hod. 
Nedeľa                                                : 08.00 hod.  
 
Setechov: nekonajú  sa                           Pšurnovice : nekonajú sa   
 
4. V sobotu sa nekoná stretnutie s birmovancami. Príprava však pokračuje podľa 
harmonogramu. Teší ma, ak ste iniciatívni a svoje postrehy a myšlienky  
komunikujete  so svojimi animátormi  alebo rodičmi. V prípade nejasnosti  som vám 
k dispozícií.  
Oznam pre birmovancov: prečítajte si 6 hlavných právd a porozmýšľajte nad nimi 
a oboznámte sa v pracovnom zošite s témou  na január: Stretnutie s Ježišom, ktoré 
nekončí. V televízií môžete sledovať sv.omše na TV Lux, taktiež sledovať rôzne filmy 
a diskusie v oblasti viery, duše, večného života , zmyslu a cieľov. Je toho skutočne 
dosť, len si treba správne vybrať čo vám pomôže napredovať k zrelosti dospelého 
kresťana a tak prežiť plnohodnotný život tu na zemi a raz vlastniť večný život v nebi. 
 
5. Nakoľko trvá ešte zákaz verejných bohoslužieb, konajú sa súkromne. Sv.omše 
máte rozpísané pod oznamami alebo sa zavesené v predsieni kostola.  
 
6.V predsieni kostola si môžete prevziať časopisy.  
Je nové číslo NŽD: do pozornosti dávam : str.13  - kto je môj blížny 
                                                                           Str.22 -23 – Dvaja z jedného páru 
                                                                           Str. 26-29 -  Relax  
7.Úmysly sv.omší od 10.01.  – 17.01. 2021  
Nedeľa :       08.00             Za Bp pre všetkých farníkov   



Pondelok :  17.00               Za duše v očistci  
Utorok    : 17.00              Na úmysel darcu /Z/ 
Streda     : 07.15              + Ferdinand   
Štvrtok    : 17.00              Na úmysel darcu / T/  
Piatok      : 17.00              Na úmysel darcu / T  /  
Sobota     : 07.15              Na úmysel darcu  / T /  
Nedeľa     : 08.00              Za Bp pre všetkých farníkov   
 
8.Ak nám situácia dovolí sláviť sv.omše verejné potom sa požehná trojkráľová voda. 
 
 


