
15.05.2022                                  Rímskokatolícka Cirkev   
                                                      Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                      Tel.čís: 558 90 08 Petrovice    
 
                                      5. Veľkonočná nedeľa. – rok C  
1.Dnes je 5. Veľkonočná nedeľa. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude o 15.00 
hod. v Pšurnoviciach. O 16.00 hod. pozývame na farskú cyklotour manželov 
a rodičov z príležitosti 10. Svetového stretnutia rodín. Stretneme sa pri fare .  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok: spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka  
Utorok  - sobota : féria  
Nedeľa     : 6. Veľkonočná.  
 
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.Vo štvrtok je kňazský deň v Nimnici.  
 
5.Na stolíku si môžete prevziať misijný časopis Svetové misie, ktorý vyšiel pri 
príležitosti osláv blahorečenia Pápežských misijných diel Pauliny Jarictovej , ktoré sa 
uskutoční 22. Mája 2022 v Lyone.  
 

6. Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa 

uskutoční v Trnave 3. – 4. júna. Pozývame zvlášť mladých, pre ktorých sme 
pripravili bohatý hudobný a duchovný program. 

Na Festivale Lumen vystúpia Sima Magušinová a rôzne zahraničné a domáce 
kapely. Súčasťou festivalu je aj zaujímavý sprievodný program - Páter Peter, 
diskusie a workshopy na aktuálne témy. 
Sme presvedčení, že to pre vás bude čas hlbokého stretnutia sa s Kristom a s 
priateľmi. Bližšie informácie ako aj program nájdete na 
stránke: www.festivallumen.sk 

7. SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pozýva chlapcov ktorí ukončili 6. a 7. ročník 
ZŠ, na tábor CECHCAMP ktorý sa uskutoční od 5. júla do 8. júla 2022. Spolu 
s našimi animátormi pre nich pripravujeme zábavu, športový program, výlet, 
duchovné povzbudenie. Bude aj veľká príležitosť sa stretnúť s našimi majstrami na 



našich dielňach, niečo nové sa naučiť zo stolárskeho a autoopravárenského remesla 
a tiež niečo si vyrobiť. Bližšie informácie na prihláške. 

Tešia sa na Vás saleziáni, majstri odborného výcviku a animátori.info:na 
oznamovacej tabuli. 

8.V sobotu 4.júna 2022) má náš dekanát Bytča Fatimskú sobotu v Rajeckej Lesnej, 
ktorú budeme sláviť spoločne s naším biskupom Tomášom. Sv. omša začína o 18,00, 
predtým od 17,00 sa modlí sv.ruženec.  
Kto by sa chcel zúčastniť na tejto púti môže sa prihlásiť v zákristií kostola do 01. 06. 
2022. 
 
 9.  ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      15.05.  -  22.05. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                               08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                      11.00                 Za Bp pre Mariana 

 PONDELOK                           17.00                       za zdravie a obrátenie Mojmíra                                                    

UTOROK                       17.00                   Za zdravie a Bp Majky 

STREDA                       07.15                   + Pavol 

ŠTVRTOK                    17.00                   Za duše v očistci 

PIATOK                       17.00                   + Miroslav 

SOBOTA                     07.15                   Za zdravie a Bp pre rodinu Petra      

NEDEĹA                     08.00                    Za Bp pre všetkých farníkov  

                                   11.00                    Za zdravie a Bp pre rodinu Márie 

 

 

 
 
 


