
07.02. 2021                                  Rímskokatolícka Cirkev  
                                                       Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                       Tel.čís: 558 90 08 Petrovice    
 
                                                     5. nedeľa cez rok  - B  
1. Dnes je 5. Nedeľa cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci február. Modlitba večeradla a  
Litánie k Božskému srdcu sa konajú súkromne. Dnes je 7. Svetový deň modlitby 
a povedomia o obchodovaní  s ľuďmi, ktorý ustanovil pápež František v roku 2015. 
 
2.Liturgický kalendár:  
Pondelok, utorok: féria  
Streda                    : spomienka sv. Školastiky, panny 
Štvrtok                   : spomienka Panny Márie Lurdskej  
Piatok, sobota       : férie   
Nedeľa                    : 6.nedeľa cez rok   
 
3. Sv. omše v Petroviciach  sa konajú súkromne pre pandémiu až do odvolania.  
4.V Setechove a Pšurnoviciach sa nekonajú sv. omše až do odvolania.   
 
5.V pondelok sa rozlúčime s p.Antonom Uríkom  o 14.00 hod. v dome smútku.   
 
6.Časopisi si môžete prevziať v predsieni kostola . Je tam aj svätená voda. 
 
7.Sv.manželstva chcú uzavrieť Anton Cigánik z Petrovíc a Nina Blašková z Prečína. 
 
8.Oznam pre našich milých a drahých  birmovancov: môžete si preopakovať priebeh 
udeľovania sv. birmovania, čo hovorí otec biskup a čo odpovedá birmovanec. Taktiež 
čo viete o svojom patrónovi. 
Na mesiac február podľa harmonogramu sa oboznámte s témou: Znaky, ktoré 
hovoria o Duchu svätom. 
Teší ma, že spolupracujete so svojimi animátormi a v stanovenom termíne 
odovzdávate   vypracované pracovné listy. V prípade problému sa mi ozvite. 
Keďže sa nedá ináč pracovať využívame spôsoby, ktoré sú nám dostupné. Ak by ste 
vedeli o ničom ako vylepšiť našu prípravu ozvite sa mi alebo svojim animátorom.  
 
9. Poďakovanie Dobrej noviny 

Aj keď tento rok nemohli koledníci Dobrej noviny priniesť radostnú zvesť do 
vašich príbytkov, vy ste nezabudli a podporili ste toto dielo formou príspevku do 
pokladničiek v našich kostoloch a kaplnke. Spolu sa vyzbieralo 450,00 Eur. 
Vďaka vám, milí darcovi Dobrej noviny, za každý jeden finančný príspevok. 
Keďže ho prinášate v dobe pandémie a krízy, stáva sa ešte šľachetnejším gestom – 
gestom viery a nádeje. Pre nás ste dôkazom, že naša práca má zmysel, vy ho vidíte 



a chcete, aby poslanie Dobrej noviny pretrvalo. Vo vašich daroch vnímame veľký 
záväzok napredovať a pracovať so všetkým odhodlaním pre spoločné dobro a pre 
požehnanie ľudí na Slovensku i v afrických krajinách. 
 
Poďakovanie za podporu Pápežských misijných diel 
Ďakujeme všetkým, ktorí zakúpením čokoládky podporili Pápežské misijné diela 
detí. V našich kostoloch a kaplnke sa vyzbieralo viac ako dvakrát toľko, ako bola 
cena čokoládky :) za čo vám všetkým srdečne ďakujeme. Čistý zisk z kampane 
smeruje do projektov pre deti a mládež, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo 
detí. "Kampaň Sladká pomoc ukazuje, aké ľahké je dosiahnuť veľké veci 
mnohými malými skutkami.“ o. Ivan Kňaze, Pápežské misijné diela  
 
10.V Bohu je naša spása moc i sláva on nás nenecháva samotných, ale máme jeho 
matku a ona hovorí drahé moje deti ja som s vami a sprevádzam vás aj v týchto 
ťažkých časoch. Ste pod mojim ochranným plášťom. Môj syn je práve vtedy oslávený 
keď prinášate veľa obiet a tak sa stávate jeho učeníkmi. Nech sú nám slová Panny 
Márie útechou a posilou do ďalších dní.  
 
11. Vrelá vďaka všetkým milujúcim , všetkým trpiacim, všetkým prispievateľom, 
všetkým, ktorí sa modlíte a vďačíte za všetko čo nám Boh dáva cez seba a cez našich 
blízkych.  
12. Rozpis sv.omší od 07.02.  – 14.02. 2021    
                    Nedeľa  : 08.00   - Za Bp pre všetkých farníkov  
                    Pondelok : 17.00 -     + Eva Holáková  
                    Utorok      : 17.00 -    + Anton Urík  
                    Streda       :  07.15  -    Za zdravie Anny  
                    Štvrtok      : 17.00   -   Za zdravie a Bp Viktórie a celej rodiny  
                    Piatok        : 17.00   -   Na úmysel darcu / T /  
                    Sobota       : 07.15   -   Za poďakovanie / Z/  
                    Nedeľa      :  08.00   -  Za Bp pre všetkých farníkov 
 


