
06.02.2022                                      Rímskokatolícka Cirkev   
                                                          Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                          Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                     5. nedeľa cez rok  - C  
1.Dnes je 5.nedeĺa cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci február. Modlitba večeradla je 
súkromná. 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok  - streda : féria 
Štvrtok     : spomienka sv.Školastiky, panny  
Piatok       : spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej   
Sobota      : féria  
Nedeľa      : 6. Nedeľa v cezročnom období  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Utorok  : 17.00 hod. 
Štvrtok  : 17.00 hod.  
Nedeľa  : 08.00 hod. a 11.00 hod.  

Pšurnovice : nedeľa  : 09.30 hod. 

4.  DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V RÍME 
Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom 
živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov 
v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. 
Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské 
alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci 
kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom 
smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:  

Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša,                                                      
Hlavná 81, 080 01 Prešov                                                                                                                    
alebo konkatedralapo@gmail.com , tel. 0911/487341. Jozef Mihál.  

  
5.    Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 15. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa 
uskutoční online v sobotu 19. februára 2022. Púť je určená pre všetkých zaľúbených 
(chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí 
streamovaná sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorej si chodiaci 
a snúbenci vyslovia predsavzatie žiť čistý vzťah a manželia obnovia svoje manželské 
sľuby. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!  



6.Nové číslo časopisu NŽD : do pozornosti:str.12 –Synodálna cesta :Efektivita riadenia 
a spoluúčasť. Do diskusie sa môžete zapojiť a svoje návrhy a pripomienky adresovať na 
stránku icommunio@gmail.com. 

Str:15 Kto je môj blížny? 

7. Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch – 
kostolníkom, organistom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa 
starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a 
milodary. Nech Pán odmení vašu štedrosť svojim pokoj a ochranou.  
 
8. 7. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      06.02.   -  13.02. 2022 

    DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                               08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                             11.00            Za uzdravenie vzťahov a rodových koreňov 

                                                                   pre rodinu Holákovu 

UTOROK                     17.00          +Klementína,Imrich a Jozefína Holakovci  

ŠTVRTOK                   17.00          Za poďakovanie pre Milana Makyňu           

NEDEĹA                     08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                   11.00            Za Bp pre Janku,Milana,Máriu a Štefana  

                                                    

 

 

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 


