
24.07. 2022                                      Rímskokatolícka Cirkev  
                                                           Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                           Tel.čís: 558 90 08 Petrovice    
 
                                                          17. nedeľa cez rok  - C  
1. Dnes je 17. Nedeľa cez rok. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude o 15.00 hod 
v Setechove. /za  hasičov/. Dnes je 2.svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý 
vyhlásil sv. otec František . 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : sviatok sv. Jakuba, apoštola  
Utorok     : spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie  
Streda      : spomienka sv. Gorazda a spoločníkov   
Štvrtok     : féria 
Piatok       : spomienka sv. Marty , Márie a Lazára  
Sobota      : spomienka sv.Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi  
Nedeľa      : 18. 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                                              : 08.00 hod. a 11.00 hod.  
 
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                         Pšurnovice : piatok :   15.30 hod. 
                   Sobota : 17.00 hod.                                                Nedeľa : 09.30 hod.  
 
4. Pápežské misijné diela na Slovensku a nadácia AGAPA vás srdečne pozývajú na 
benefičný koncert KANDRÁČOVCOV na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike. 
Podujatie sa uskutoční v piatok 29. júla 2022 o 18.00 hodine na hore Butkov.  
 
5.Srdečne by sme chceli pozvať všetky deti od šiestich  do jedenástich rokov na 
opätovne organizovanú letnú akciu s názvom Noc na fare. Všetky deti sa môžu tešiť na 
rôzne hry a súťaže, odmeny, množstvo dobrodružstva, detskú sv. omšu, prekvapenie, 
opekačku, no najmä na neopísateľnú atmosféru plnú zábavy so svojimi kamarátmi. 
Keďže aj počet deti je obmedzený, veľmi by sme Vás –rodičov chceli poprosiť, aby ste 
nám dali vedieť prostredníctvom SMS, ak máte záujem, aby sa vaše deti zúčastnili tejto 
akcie/z organizačných dôvodov najneskôr do 7.8. 2022 a následne vypísali návratku, 
ktorá je umiestnená v kostole. Telefónne číslo nájdete na plagáte, na nástenke pri 
farských oznamoch. Na všetky deti sa už teraz veľmi tešíme.  
 
6. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      17.7.  -  24.7. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  



         NEDEĽA                               08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                      11.00                 + Mária,Jozef,Františka, Jozef 

PONDELOK                                17.00                +Dávid,Karolína,Peter,Helena,Hanka                              

UTOROK                          17.00             Za obrátenie Aďky 

STREDA                          07.15             + Štefan Žídek /č.137/           

ŠTVRTOK                       17.00              + Alojz a Veronika Slesárovi 

PIATOK                           17.00             + Viliam,Rudolf, Katarína 

SOBOTA                         07.15              + Štefánia,Rudolf,Katarína 

NEDEĹA                         08.00              Za Bp pre všetkých farníkov 

                                                             11.00                 +Ignác a Alojzia Levko, 

                                                                             Milan a Janka Mikulcovi 

 


