25.08. 2019

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Narodenia Panny Márie
Tel.čís: 558 90 08 Petrovice

21. nedeľa cez rok - C
1.Dnes je 21. nedeľa cez rok. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude v Setechove
o 15.00 hod.
2.Liturgický kalendár:
Pondelok : féria
Utorok : spomienka sv.Moniky
Streda : spomienka sv.Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Štvrtok : spomienka na mučenícku smrť sv.Jána Krstiteľa
Piatok
: féria
Sobota : spomienka Panny Márie
Nedeľa : 22. V období cez rok .Prvá nedeľa v mesiaci august. Svetový deň za ochranu
Stvorenstva.
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:
Pondelok , utorok,streda,štvrtok, piatok, sobota : 07.15 hod.
Nedeľa : 08.10 hod a 10.45 hod.
Setechov: streda : 15.30 hod.
Pšurnovice : piatok : 15.30 hod.
Sobota : 17.00 hod.
nedeľa : 09.30 hod.
4.Vo štvrtok sa uskutoční farská púť na Butkov . Odchod autobusu je z Petrovíc o 09.30
hod. a zo Pšurnovíc o 09.45 hod. od kostola. Požehnanie pútníkov bude v Petroviciach
o 09.15 hod.
5.Farnosť Višňové pozýva na 10.diecéznu púť všetkých mužov, mládencov a chlapcov.
Púť sa uskutoční 01.09. 2019.Program nájdete na OT.
6. Farnosť Rajecká Lesná pozýva na púť k Panne Márií Frivaldskej. Púť sa koná 07-08.
09.2019. Program nájdete na OT.
7.Národný pochod za život sa koná 22.09. 2019 v Bratislave. Jeho cieľom je dosiahnuť
spoločenskú i legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú
smrť. Poukázať na potrebu budovať štát, v ktorom vládne dobroprajnosť, vzájomná
úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého
človeka. Národný pochod chce vyzdvihnúť rodinu, založenú manželstvom, pretože
v nej sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. Je potrebné
aby sme sa všetci angažovali a cítili spoluzodpovednosť za ochranu bezbranných.
8.Ohlášky...
Farnosť Bytča, Vás pozýva na púť do Medžugorja v termíne od 8. 15. septembra. Cena je 195€, ubytovanie v hoteli s polpenziou. Je
9.

voľných ešte 13 miest. Kto má záujem, nech sa prihlási čo najskôr (do
konca augusta), na farskom úrade v Bytči.

