
29.1.2023                                   Rímskokatolícka Cirkev   
                                                 Farnosť  Narodenia Panny Márie  
                                                Tel.čís: 558 90 08 Petrovice      
 
                                               4. nedeľa cez rok  - A   
1.Dnes je 4. Nedeľa cez rok.  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : féria 
Utorok      : spomienka sv. Jána Boska, kňaza 
Streda       : féria 
Štvrtok      : sviatok Obetovanie Pána-Hromnice. Prvý štvrtok v mesiaci. Pri sv. omšiach  
                     sa budú požehnávať hromničné sviečky. 
Piatok        : votívna sv. omša o Božskom srdci. Prvý piatok v mesiaci. Poklona pred  
                      vyloženou sv. oltárnou bude po sv. omši. 
Sobota       : spomienka Panny Márie. Prvá sobota v mesiaci. Fatimský ruženec bude  
                      O 06.45 hod. 
Nedeľa       : 5. v období cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci február. 
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach 
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok : 17.00 hod. 
Streda, sobota                                  : 07.15 hod. 
Sobota                                               : 14.00 hod. - sobášna 
Nedeľa                                              : 08.00 hod a 11.00 hod.  
 
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                  Pšurnovice :Štvrtok :  09.30 hod. 
                   Sobota : 17.00 hod.                                        Piatok :   15.30 hod.  
                                                                                               Nedeľa  : 09.30 hod.  
4.V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. 
Sv. spoveď : Petrovice : 1.hod pred sv. omšou 
                       Setechov:   štvrtok : 14.30 hod. 
                       Pšurnovice : štvrtok : 08.30 hod. piatok : 14.30 hod.  
 
5.Zaopatrovanie chorých bude v piatok od 7.30 hod. /Petrovice, 
Setechov,Pšurnovice.  
 
6.Čistenie kostola v mesiaci február je od čísla : 91  - 150 
 
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 v sobotu 4.2. 2023 o 14.00 hod. 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.Sv.manželstva prijímajú Jozef Greguš, syn rodičov Jozefa a Kamily rod.Hrošovej 
narodený v Považskej Bystrici bývajúci v Petroviciach a Anna Kytková, dcéra rodičov 
Ivana a Žanety rod.Dávidikovej narodená v Žiline a bývajúca v Petroviciach. 
 
7. Oznam pre pútnikov: do konca mesiaca januára si môžete zaplatiť zálohu 200 eur 
v záristií kostola a priniesť potrebné údaje.  
 
8. „Slovenská katolícka charita pozýva 8. februára veriacich k modlitbe a to pri 
príležitosti liturgickej spomienky sv. Bakhity. Svätý otec František vyhlásil tento deň za 
Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo 
sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.“  
9.Odstojenie vianočnej výzdoby : poďakovanie  
 
10. ROZPIS SV.OMŠÍ                                29.1.  -  5.2. 2023 

       DEŇ  -                                    ČAS                                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00              Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                    11.00                  Za Bp pre Štefana,Janky, Jozefa                            

PONDELOK                         17.00                   Za Bp a zdravie syna Petra Plšeka   

UTOROK                         17.00               Za uzdravenie syna Jozefa Papánka 

STREDA                          07.15              Za duše v očistci 

ŠTVRTOK                       17.00              Za uzdravenie rodových koreňov  

                                                               rod.Mišejkovej 

PIATOK                           17.00             Za uzdravenie rodových koreňov 

                                                              rod. Franekovej                                                             

SOBOTA                        07.15              Za zdravie a Bp pre matku, sestru 

                                                             Janu a Ľudmilu      

                                      14.00              Za Bp a ochranu Martin a Soňa                                  

NEDEĹA                        08.00               Za Bp pre všetkých farníkov   

                                      11.00                + Ján a Ľudmila, Jozef, Anna,Jozefína 

 



 
 
 


