09.02. 2020

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

5. nedeľa cez rok - A
1.Dnes je 5. Nedeľa cez rok. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude o 15.00 hod.
Dnes je 6.svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.
Liturgický kalendár:
Pondelok : spomienka sv.Školastiky , panny
Utorok : spomienka Panny Márie Lurdskej. Tento deň je 28. Svetový deň chorých. Pri
sv.omši sa bude vysluhovať sv.pomazania sv.olejom. Môže ju prijať každý pokrstený ak
nemá v duši ťažký hriech.
Streda, štvrtok : feriálne dni
Piatok
: sviatok sv.Cyrila mnícha a sv.Metoda ,biskupa. Hlavní patróni Žilinskej
Diecézy.
Sobota : spomienka Panny Márie .
Nedeľa : 6. V období cez rok .
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.Tento týždeň je národným týždňom pre manželov. Na prehĺbenie vzťahov môže vám
poslúžiť stránka na internete /obnovenie vzťahov/.
5.V sobotu pozývam žiakov 3. Ročníka na stretnutie o 14.00 hod.v kostole
v Petroviciach.
6.Dňa 14.02. – 16.02. 2020 sa koná v Šaštíne v bazilike púť zaľúbených. Info :na
oznamovacej tabuli.
7. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline sa na nás obrátilo so žiadosťou uverejnenie výzvy pre
občanov
„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji,
často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných
reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných
hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom
okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

8.Inštitúť sv.Františka Saleského ponúka katolícky kalendár. Záujemci môžu vyplniť
svoje údaje na hárok umiestnený na stolíku pod chórom.

