02.02. 2020

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

Sviatok Obetovania Pána - A
1.Dnes je sviatok Obetovania Pána. Pri druhej sv.omši bude slávnostná procesia.
O 14.00 hod. bude modlitba večeradla, litánie k menu Ježiš a požehnanie. Dnes je prvá
nedeľa v mesiaci február. Dnes je 24.svetový deň zasväteného života.
2.Liturgický kalendár:
Pondelok : spomienka sv.Blažeja, biskupa a mučeníka. Po sv.omši sa bude udeľovať
svätoblažejské požehnanie hrdla.
Utorok : féria
Streda : spomienka sv.Agáty, panny a mučenice
Štvrtok : spomienka sv.Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. Prvý štvrtok v mesiaci
február. Deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok : spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prvý piatok v mesiaci. Poklona
Pred vyloženou sv.oltárnou bude po sv.omši.
Sobota : spomienka sv.Hieronyma Emiliániho
Nedeľa : 5. v období cez rok. Tento deň je 6. Svetovým dňom modlitieb a povedomia
o obchodovaní s ľuďmi. Ustanovil ho pápež František v roku 2015
3. Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok : 17.00 hod.
Streda, sobota
: 07.15 hod.
Nedeľa
: 08.10 hod a 10.45 hod.
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.
Sobota : 17.00 hod.

Pšurnovice : piatok : 15.30 hod.
nedeľa : 09.30 hod.

4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február. Sv.spoveď :
Petrovice : 1.hod pred sv.omšou.
Setechov: štvrtok : 14.00 hod.
Pšurnovice : piatok : 14.00 hod.
5.Zaopatrovanie chorých bude v piatok od 07.30 hod. Začne sa od
Setechova,Petrovice, dom seniorov, Pšurnovice.
6. Kto cití v sebe túžbu pomôcť animátorom pri príprave k sv.birmovania v našej
farnosti ktorá bude v roku 2021 môžete sa nahlásiť v zákristií kostola.
7.Farnosť Petrovice organizuje púť do Lúrd vo Francúzsku v dňoch od 18.7. –
23.7.2020. Program je na oznamovacej tabuli. Prihlasovanie trvá do apríla.
8.Nové číslo č.NŽD : 19-21:Cirkev a spoločnosť,24 :Kto je môj blížny ,26-28:Dvaja
z jedného páru.

