
24.01. 2021                              Rímskokatolícka Cirkev   
                                                   Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                   Tel.čís: 558 90 08 Petrovice     
 
                                               3. Nedeľa cez rok  - B    
                                                    Nedeľa Božieho Slova  
1. Dnes je 3. Nedeľa v období cez rok. Je aj nedeľou Božieho slova. Je vhodné si 
spoločne vziať knihu svätého Písma , prečítať si niektorú časť a popremýšľať nad jej 
významom a aplikáciou na osobný život.  
Tak ako telo žije zo vzduchu a jedla aj duša človeka, ak žije z božieho slova môže 
rásť a pretvárať sa na Boží  obraz. 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : sviatok obrátenia sv. Pavla  
Utorok     : spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov   
Streda      . spomienka sv.Angely Merici, panny  
Štvrtok     : spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi  
Piatok       : féria 
Sobota      : féria  
Nedeľa      : 4. V období cez rok.  
 
3. Sv.omše v Petroviciach sa  konajú súkromne kôli pandémií až do odvolania. 
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok : 17.00 hod.  
Streda, sobota                                  :  07.15 hod. 
Nedeľa                                               :  08.00 hod.  
  
4. V Setechove a Pšurnoviciach sa nekonajú sv.omše až do odvolania. 
 
5. V utorok  26.01. 2021 bude rozlúčka s našou sestrou Pavlínou Kýpusovou 
v Pšurnoviciach o 13.00 hod.  
 
6.Oznam pre rodičov žiakov 3. Ročníka: Prosil by som, aby ste si s deťmi prečítali 
10.tému z učebnice/ Na ceste zmierenia str.36,37,38,39./Je to známy príbeh 
o márnotratnom synovi a zároveň sa deti oboznámia čo je to ľútosť a naučia sa ju. 
Budú ju potrebovať pri sv. spovedi. Milí rodičia ďakujem za spoluprácu. Myslím ,že 
tieto veci sú vám dobre známe a budete to vedieť vysvetliť. 
 
7. Oznam pre našich birmovancov: do konca mesiaca  januára  môžete odovzdať 
vypracovaný pracovný list na tému/Stretnutie s Ježišom, ktoré nekončí/.Ak niekto 
z vás neodovzdal niektorú z predchádzajúcich tém, môže ich poslať svojmu 
animátorovi. I keď sú podmienky obmedzené vrelá vďaka našich milujúcim 



animátorkám i vám naši birmovanci za spoluprácu. Máme vás radi a teší nás, že 
dospievame do zrelosti a veku Božieho Syna, ktorý nás miluje. 
 
8.Katolícke časopisy si môžete prevziať v predsieni kostola, ktorá je otvorená 
celodenne.  
 
9. Úmysly sv.omší od 24.1.   – 31.1. 2021  
Nedeľa: Za Bp pre všetkých farníkov 
Pondelok : + Štefan Židek /kostolník/  
Utorok      : + Ivan Keblúšek 
Streda       : za uzdravenie Matildy 
Štvrtok      : + Emil 
Piatok        : + Mária Konvičková  
Sobota       : Na úmysel darcu / T /  
Nedeľa       : Za Bp pre všetkých farníkov  
 
10. Prenosy sv. omší môžete sledovať cez vysielanie TV LUX: 

PONDELOK – PIATOK – 7. 00, 18. 30 
SOBOTA – 7. 00, 18. 30 
NEDEĽA – 10. 00, 18. 30 

Rádio LUMEN ponúka vysielanie sv. omše denne o 8. 30 a o 18. 00. 
 
 
 
 
 
 


