
22.01. 21023                           Rímskokatolícka Cirkev   
                                            Farnosť  Narodenia Panny Márie  
                                            Tel.čís: 558 90 08 Petrovice      
 
                                               3. nedeľa cez rok  - A   
1.Dnes je 3. Nedeľa cez rok./nedeľa božieho slova/ Poobede o 15.00 hod. sa koná 
pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu   v Setechove.  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : féria 
Utorok      : spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
Streda       : sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola  
Štvrtok      : spomienka sv. Timoteja a Títa , biskupov  
Piatok        : féria  
Sobota       : spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 
Nedeľa       : 4. 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 a 11.00 hod.  
 
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                  Pšurnovice : piatok :  15.30 hod. 
                   Sobota : 17.00 hod.                                        Nedeľa : 09.30 hod.  
 
4.Srdečne  pozývame na duchovnú obnovu ružencového bratstva /všetkých členov/, 
ktoré sa bude konať v Petroviciach dňa 12.02. 2023 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.  
 
5. Sv. manželstva prijímajú Martin Legéň, syn rodičov Jozefa a Adriany r.Mičaciková 
narodený v Žiline bývajúci v Petroviciach a Soňa Hrtánková , dcéra Jakuba a Emílie 
rod.Kurišová narodená v Žiline bývajúca v Petroviciach.  
 
6.V sobotu sa koná odstrojenie vianočnej výzdoby od 08.15 hod. Kto má čas a chuť 
pomôcť bude vítaný. 
 
7. V sobotu  o 13.00 hod. sa koná  v kostole v  Petroviciach stretnutie so žiakmi 3. 
ročníka. So sebou si treba priniesť knižku od srdca k srdcu.  
 



8.Ponúkame Vám mariánsky kalendár 365 dni s Máriou, ktorý nie je možné kúpiť 
v obchodoch. Ak máte o kalendár záujem, prosím, aby ste sa zapísali na hárok ktorý sa 
nachádza na stolíku a vydavateľ Vám kalendár bezplatne pošle. Jeho podoba sa 
nachádza vedľa prihlasovacieho hárku. 
 
9.Oznam pre pútnikov: do konca mesiaca januára si môžete zaplatiť zálohu 200 eur 
v záristií kostola a priniesť potrebné údaje. 
 
10. ROZPIS SV.OMŠÍ                     22.1.  -  29.1. 2023 

       DEŇ  -                                    ČAS                                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00              Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                    11.00                  Za Bp pre manželov Milana a Márie                             

PONDELOK                         17.00                   Za uzdravenie Viktora   

UTOROK                         17.00              Za zdravie Dana, Ľubice, Emílie  

STREDA                          07.15              Za Bp Milana a Vlasty 

ŠTVRTOK                       17.00              + Veronika Michutová 

PIATOK                           17.00              + Amália a Tomáš Makyňa                                                             

SOBOTA                        07.15               + Pavol,Anna, Peter Rumana                                      

NEDEĹA                        08.00               Za Bp pre všetkých farníkov   

                                      11.00                Za Bp Štefana,Janky,Jozefa 

 
 
 


