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Myšlienka mesiaca:  

Syn môj, v tichosti konaj svoje práce a budú ťa 
milovať viac ako človeka, čo dary rozdáva. Čím 
si väčší, tým buď pokornejší a nájdeš milosť 
u Boha. Sir 3,19-20 

Kalendár -september 2019 

 01.09. 22. nedeľa v období cez rok  

02.09.  féria 

03.09. spomienka - Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ 
Cirkvi 

04.09.  féria 

05.09. 1. štvrtok – deň modlitieb za duchovné 
povolania 

06.09.  1. piatok – votívna omša o Najsvätejšom Srdci 
Ježišovom 

07.09. 1. sobota – votívna omša o Panne Márií (pred 
omšou spoločná modlitba sv. ruženca a zasvätenie 
P.Márií) 

08.09. 23. nedeľa v období cez rok - sviatok 
Narodenia Panny Márie – hody v Petroviciach 

09.09. féria 

10.09. féria 

11.09. féria 

12.09. spomienka - Meno Preblahoslavenej Panny 
Márie 

13.09. spomienka-  Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ 
Cirkvi 

14.09. sviatok - Povýšenie Svätého Kríža 

15.09. nedeľa - slávnosť Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska 

16.09. spomienka - Sv. Kornel, pápež, a Cyprián, 
biskupi, mučeníci 

17.09. féria  

18.09. féria 

19.09. féria 

20.09. spomienka - Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz 
a spoločníkov, mučeníci 

21.09. sviatok - Sv. Matúš, apoštol a evanjelista 

22.09. 25. nedeľa v období cez rok 

23.09. spomienka - sv. Pio z Pietrelciny, kňaz 

24.09. féria 

25.09. féria 

26.09. féria  

27.09. spomienka - Sv. Vincent de Paul, kňaz 

28.09. spomienka P. Márie 

29.09. 26. nedeľa v období cez rok 

30.09. spomienka - Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 

Mimoriadny oznam! 

 Rodičia, ktorí chcú priviesť svoje dieťa                 
k 1.sv.prijímaniu v roku 2020 si môžu 
prevziať prihlášku zo stolíka pod chórom. 
Vypísanú a podpísanú ju môžu odovzdať pri 
spoločnom stretnutí, ktoré bude ohlásené. 

 

Čo slávime tento mesiac? 

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 

 

Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako 
svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa 
pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo 
Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je 
symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote 
mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný 
nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v 
biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa 
tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, 
ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to: 

1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu 
prenikne meč“) 

2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, 
ktorý chcel zabiť malého Ježiša 

3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme 

4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste 

5. Ukrižovanie a smrť Ježiša 

6. Snímanie z kríža 

7. Ježišov pohreb 

Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie 
badať v 15. storočí. Prvá zmienka o ňom pochádza                        



z roku 1412, kedy sa o ňom hovorilo na cirkevnom 
sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol 
ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. 
Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna 
Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou 
národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u 
nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu 
siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola 
vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý 
pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil 
Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku 
Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce 
tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy 
bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a 
vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného 
života. 

Čo to znamená? 

Stupne liturgických slávení 

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero 
stupňov liturgického slávenia: 

1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname 
na žiadneho svätca 

2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na 
konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo 
nemusí sláviť 

3. Spomienka – povinná spomienka 

4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgií sa 
spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v 
Liturgií hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te 
Deum (Teba, Bože, chválime) 

5. Slávnosť– najvyšší stupeň slávenia. Do 
liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie 

viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj 
prikázanými sviatkami. 

6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná 
slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa 
Glória (okrem Adventného a Pôstneho 
obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý 
kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v 
nedeľu na sv. omši. 

Prikázaný sviatok. Osobitným termínom je prikázaný 
sviatok. Označuje slávnosť, ktorú máme zasvätiť ako 
nedeľu (zúčastniť sa sv. omše a nekonať ťažké práce). 

Prikázaných sviatkov máme celkovo desať: 

1. Panna Mária Bohorodička (1.1.) 

2. Zjavenie Pána – Traja králi (6.1.) 

3. Sv. Jozef, manžel Panny Márie (19.3.) 

4. Nanebovstúpenie Pána (štyridsiaty deň po 
Veľkej noci, štvrtok) 

5. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie 
Telo (druhý štvrtok po Nedeli zoslania Ducha 
Svätého) 

6. Sv. Peter a Pavol, apoštoli (29.6.) 

7. Nanebovzatie Panny Márie (15.8.) 

8. Všetkých svätých (1.11.) 

9. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie (8.12.) 

10. Narodenie Pána (25.12.) 

Ako môžem pomôcť? 

Zbierka školských pomôcok - do 15.9.2019 
v predsieni kostola alebo sakristií; 

Pomoc pri upratovaní a zdobení kostola každá 
sobota - ak ešte nepatríte k žiadnej upratovacej 
skupine, môžete sa prihlásiť v sakristií a pridať sa 
k tým, ktorých je málo; 

Pomoc pri oprave kostola  

– finančne – svoje dary môžete vložiť do pokladničky 
pod chórom, 

-materiálne – pripraviť občerstvenie pre majstrov, 
ktorí pracujú v kostole na obnove fasády,  každý deň 
po skončení prác upratanie. 

Kam môžem ísť? 

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – 
Sedembolestnej Panne Márií v Šaštíne                    
13.-16.9.2019  

Sv. omša pri sv. Hubertovi  medzi Kolárovicami 
a Petrovicami – 15.9.2019  

Národný pochod za život v Bratislave 22.9.2019 

bližšie info na nástenke v kostole a ďalšie akcie: 
vyveska.sk 

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  

Petrovice 78, 013 53  
Tel.čís: 558 90 08  
petrovice@fara.sk 
 
Farské oznamy sú aktuálne na nástenke v kostole 
alebo na linku: 
www.obecpetrovice.info/section/default/1794 

Vaše nápady a pripomienky ku farskému listu 
môžete posielať na mail: 
charita.petrovice@gmail.com  

Ďakujeme 
 


