
25.09. 2022                                   Rímskokatolícka Cirkev   
                                                        Farnosť Narodenia Panny Márie   
                                                        Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                             26. nedeľa cez rok  - C  
1.Dnes je 26. Nedeľa cez rok. Druhá sv. omša nebude v Petroviciach, ale bude sa 
konať pri sv. Hubertovi v Kolároviciach  o 11.00 hod. Odchod autobusu na púť na 
Skalku pri Trenčíne bude z horného konca v Pšurnoviciach o 13.00 hod. 
V Petroviciach bude odchod   13.20 hod. od kostola. 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : féria 
Utorok     : spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza  
Streda      : spomienka sv. Václava, mučeníka   
Štvrtok     : sviatok sv.Michala,Gabriela,Rafaela, archanjelov  
Piatok       : spomienka sv.Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi  
Sobota      : votívna sv. omša o Panne Márií. Prvá sobota v mesiaci október. Fatimský  
                    ruženec sa modlíme o 06.45 hod.  
Nedeľa     : 27. V období cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci október . 
 
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.Mesiac október je zasvätený ružencovej Panne Márií. Úplne odpustky získava, kto sa 
pomodlí sv. ruženec v kostole, doma, v prírode, v práci. Je to tiež aj misijný mesiac. Viac 
myslíme na misionárov a misionárky. V mesiaci október bude každý utorok pred sv. 
omšou  detský sv. ruženec. Pozývame všetky deti a mládež k tejto modlitbe. Určite 
bude vhodné ak prídu aj rodičia.  
 
5. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin s podporou mesta Martin vás srdečne pozýva 
na evanjelizačný koncert kapely ESPÉ s názvom "NIE SI TU NÁHODOU", ktorý sa 
uskutoční v piatok 30.09.2022 o 19:30 hod. na Divadelnom námestí v Martine. Vstup je 
zdarma. Všetky informácie sú na plagáte.  
 
6.Upratovanie kostola v mesiaci október je od čísla: 431  - 470.  
 
 



7. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      25.09.   -     02.10. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                              08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

           Kolárovice sv.Hubert         11.00   

PONDELOK                          17.00                 + Štefan Žídek / č.73/                              

UTOROK                         17.00               + Daniela Hrtánková  

STREDA                         07.15                Za Bp v chorobe pre Štefana 

ŠTVRTOK                      17.00                Za poďakovanie dožitia 80 rokov 

PIATOK                         17.00                Za uzdravenie Petra 

SOBOTA                       07.15                Za Bp a uzdravenie Jozefa Heráka 

                                                       

NEDEĹA                       08.00                Za Bp pre všetkých farníkov   

                                     11.00                + Vendelín a Amália  

                       

 
 
 
 
 
 
 


