
03.01. 2021                                    Rímskokatolícka Cirkev  
                                                          Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                          Tel.čís: 558 90 08 Petrovice  
 
                                                2. nedeľa po Narodení Pána   
1. Dnes je 2. Nedeľa po narodení  Pána Ježiša. Prvá nedeľa v mesiaci január.  
 
2.Liturgický kalendár : 
Pondelok, utorok : féria vianočného obdobia 
Streda                     : Slávnosť  Zjavenia Pána. Je to prikázaný sviatok. 
Štvrtok,piatok, sobota : férie vianočného obdobia  
Nedeľa                     : sviatok Krstu Pána Ježiša. Veriaci si obnovujú krstné   
sľuby/súkromne/. 
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok : 17.00 hod. 
Streda                                                 : 08.00 hod. 
Sobota                                                 : 07.15 hod. 
Nedeĺa                                                 : 08.00 hod.  
 
Setechov : nekonajú sa.                        Pšurnovice : nekonajú sa.  
 
4.Sv.omše sa budú konať len v Petroviciach a to súkromne.  Úmysly sv.omší budú 
napísané pod oznamami a vyvesené  v predsieni kostola. 
 
5.Trojkráľová voda sa bude  požehnávať až po zrušení hygienických opatrení. 
 
6. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 
2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na 
základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských 
diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené 
verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na 
vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o 
veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 
 
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. 
Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich 
zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri 
tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre 
streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania 



obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli 
striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, 
aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali 
rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď. 
 
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené 
maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických 
opatrení. 
 
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké 
hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania 
svätého prijímania. 
 
V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť 
potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Rozpis sv.omší od 03.01.   – 10.01. 2021  
Nedeľa  :    08.00  - Za Bp pre farníkov 
                    11.00  - + Anna Kubicová  
Pondelok : 17.00  - Za BP a zdravie rodiny Danky Blažkovej  
Utorok     :  17.00  - Za Bp a zdravie rodiny Palka Žideka  
Streda      :  08.00  - Za Bp pre všetkých farníkov  
Štvrtok     : 17.00  - Za zdravie a Bp celej rodiny  
Piatok       : 17.00  - Za uzdravenie manželstva Milana a Heleny  
Sobota      : 07.15  - +Ferdinand  
Nedeľa      : 08.00  - Za Bp pre všetkých farníkov  
 
 
 
 
 
 
 
 


