
26.06. 2022                                 Rímskokatolícka Cirkev  
                                                      Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                      Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                            13. nedeľa cez rok    -  C   
1.Dnes je 13. Nedeľa cez rok.  Otec biskup pozýva na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa 
uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch v túto nedeľu. 
Začne sa spoločným slávením Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom 
a s rodinami na stretnutí v Ríme. Popoludní je pre vás pripravený hodnotný a zaujímavý program pre 
celú rodinu.  
Viac informácií nájdete na farskej výveske, ako aj na diecéznej stránke alebo na stránke 
ssr2022.sk. Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela sv. Otca. 
 

2.Liturgický kalendár:  
Pondelok : féria 
Utorok     : spomienka sv.Ireneja, biskupa  
Streda      : slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok.  
Štvrtok     : féria.  
Piatok       : votívna sv. omša o Božskom srdci. Prvý piatok v mesiaci júl. Po sv. omši  
                     sa koná poklona pred vyloženou sv. oltárnou. 
Sobota      : sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie. Prvá sobota v mesiaci. 
                     Fatimský ruženec sa modlíme pred sv. omšou.  
Nedeľa       : 14.v období cez rok. Prv á nedeľa v mesiaci júl. 
 
3. Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach: 
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok : 17.00 hod. 
Streda   : 08.00 hod a 17.00 hod. 
Sobota  : 07.15 hod. 
Nedeľa  : 08.00 hod a 11.00 hod.  
 
Setechov: štvrtok: 15.30 hod.                       Pšurnovice : streda : 15.30 hod. 
                   Sobota : 17.00 hod.                                             piatok  : 15.30 hod. 
                                                                                                  Nedeľa : 09.30 hod.  
4.V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď chorých bude v piatok od 07.30 
hod. 
5.Sv.spoveď pred prvým piatkom: Petrovice : 1.hod.pred sv. omšou. 
                                                               Setechov: štvrtok :    14.30 hod. 
                                                               Pšurnovice : piatok : 14.00 hod.  
 
6.Čistenie kostola v mesiaci júl je od čísla: 281 – 350 + bytovka v Setechove.  
7.Obec Terchová pozýva na Cyrilometodské dni v dňoch 3. – 5. Júla 2022.Info nájdete na 
oznamovacej tabuli. 
8.Obec Kolárovice pozývajú dňa 9.7. 2022 o 15.00 hod. na 7.ročník dychfestu. Info 
nájdete na oznamovacej tabuli. 



9. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      26.6.   -  3.7. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                               08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                      11.00                 + Pavol, Anna a Peter 

PONDELOK                                17.00                  Za Bp pre Jána s rodinou                                                                     

UTOROK                          17.00               + Ján 

STREDA                           08.00                Za Bp pre farníkov  

                                         17.00                Za zdravie a Bp pre Štefana 

ŠTVRTOK                       17.00                Za zdravie a Bp pre Jojka a rodičov 

PIATOK                           17.00                + Jozef 

SOBOTA                         07.15               Za zdravie a Bp pre Terezku s rodinou 

NEDEĹA                         08.00                  Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                             11.00                     Za zdravie a Bp pre Alžbetu s rodinou 

 
 


