
26.02. 2023                                 Rímskokatolícka Cirkev  
                                                       Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                       Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                  1. Pôstna nedeľa   - rok A  
1.Dnes je 1. Pôstna nedeľa. Po sv. omši  sa  koná celoslovenská zbierka pre Katolícku 
charitu . Je možné poslať aj šekom. Je položený na stolíku pod chórom. O 14.00 hod. sa 
koná  krížová cesta v Petroviciach,Setechove a Pšurnoviciach.  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok – streda : féria pôstu  
Štvrtok                     : féria pôstu. Deň modlitieb za duchovné povolania. 
Piatok                      : féria pôstu. Prvý piatok v mesiaci. Po sv. omši sa koná poklona pred  
                                   vyloženou sv. oltárnou.  
Sobota                     : féria pôstu. Prvá sobota v mesiaci. Fatimský ruženec sa koná o  
                                     06.45 hod.   
Nedeľa                     : 2. Pôstna   
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Pondelok, streda, sobota : 07.15 hod. 
Utorok                                 : 12.30 hod. pohrebná  
Štvrtok, piatok                   : 17.00 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.V utorok sa koná v Petroviciach pohrebná sv. omša o 12.30 hod. za p.Milana 
Žideka. Telesné pozostatky budú uložené na cintoríne.  
 
5.V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. 
Sv. spoveď sa koná : Petrovice : 1.hod.pred sv. omšou 
                                     Setechov:     štvrtok : 14.30 hod. 
                                     Pšurnovice : piatok  : 14.00 hod.  
 
6.Zaopatrovanie chorých bude v piatok o 07.30 hod.  
7.Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v 
dňoch 10. - 12. 3. 2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: 
www.ksnr.sk.  
 
8. Členstvo v živom ruženci bolo vždy potrebné evidovať. Je to záväzok, ktorý beriem 
na seba a viem, že to čo ja obetujem Bohu, mi On stonásobne vráti. V minulosti boli 



"ruže" alebo spoločenstvo ľudí modliacich sa živý ruženec - teda desiatok ruženca 
každý deň, evidované, každý dostal preukaz o tom, že patrí do ruže a ľudia sa často 
spolu modlievali, či už doma, v kostole, na púti... Dominikáni dostali za úlohu 
spravovať a starať sa o tieto "ruže" - každý záhradník , chce, aby boli, čo najkrajšie, 
dobre prospievali a prinášali, čo najviac kvetov :)  

     V 50.- rokov minulého storočia boli však rehole rozpustene komunistickým 
režimom, ale ľudia si zachovali tieto modlitby a naďalej si vymieňali ružencové lístky, 
aj keď nebolo možné sa stretávať. Po páde komunizmu máme znovu možnosť žiť 
naplno svoju vieru, stretávať sa, modliť sa spoločne a povzbudzovať sa tak vo viere.  

     Preto sa znovu dominikáni ujali svojej úlohy, ktorá im bola zverená a začali s 
obnovou ružencových spoločenstiev, tak, aby fungovali a prinášali, čo najkrajšie ovocie 
(kvety). Údaje, ktoré sú potrebné k registrácii sú len meno a priezvisko a adresa, aby bol 
vystavený preukaz každého člena ružencového spoločenstva a aby bol každý člen 
osobitne zahrnutý do modlitieb bratov dominikánov. V každej ruži by mal byť zvolený 
jej členmi horliteľ, teda ten, kto si pozná členov a stará sa o bežné fungovanie ruže, v 
prípade úmrtia členov pozýva ďalších do svojej ruže. Je tam aj člen, ktorý má na starosti 
financie, teda dobrovoľný príspevok členov, ktorý môže byť použitý pri pohrebe 
niektorého zo spoločenstva alebo podľa dohody členov na to, čo je potrebné. Výška 
príspevku je individuálna, podľa možností a dohody, môže sa dať pokladnička a nikto 
nevie, koľko kto dáva. 

V každej ruži môžu byť aj chorí, ktorí sa nemôžu stretávať, ale horliteľ alebo ostatní 
členovia im môžu priniesť ďalší ružencový lístok a vykonať tak skutok milosrdnej 
lásky. Kto môže, príde na stretnutie modlitby, podľa toho, kde sa spoločenstvo 
rozhodne modliť, ak niekto nemôže prísť, stačí, že dá vedieť horliteľovi, alebo 
niektorému členovi, veď aj v rodine je dobré, keď o sebe vieme a ten mu môže priniesť 
nový lístok. Ale podľa možnosti stretávajme sa pri modlitbe, veď tam prichádza 
požehnanie, "kde sú dvaja alebo traja v Božom mene..."Mt 18,20 
Boh nás nikdy nenúti, On len ponúka - kto chce ísť za mnou - preto nech nikto z vás sa 
necíti nútený, keď bol doteraz v ruži, musí pokračovať a registrovať sa, berie na seba 
záväzky, ktorých už má aj tak dosť... P.Mária nás pozýva k modlitbe, nedáva 
podmienky, je to naše dobrovoľné rozhodnutie. Nech sa teda  každý z nás rozhodne 
slobodne a ponúkne Bohu, to, čo sám chce. Nebojme sa, lebo Boh sa o nás vždy 
postará, aj v Evanjeliu nás Ježiš pozýva - "Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, 
natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa 
nameria aj vám.“  
Pozývame veriacich, ktorí chcú pokračovať v ružencovom bratstve, ale aj pre tých, 
ktorým je to nezrozumiteľné, aby prišli v nedeľu 5.3. po krížovej ceste do kostola, kde 
sa budeme o tom rozprávať,  vysvetľovať a potom sa rozdelia ružencové bratstvá a budú 
sa voliť horlitelia. Zároveň sa rozdelia ružencové lístky na ďalší mesiac a dohodne sa 
ďalšie stretnutie.  



 
 9.ROZPIS SV.OMŠÍ                                26.2.   -  05.03. 2023 

       DEŇ  -                                    ČAS                                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                  11.00                 Za zdravie Moniky,Martina.Kristíny,Jakuba                 

PONDELOK                         07.15                 Za zdravie a Bp pre Petra Plšeka 

UTOROK                         12.30              + Milan Žídek  

STREDA                          07.15              Za Bp pri pôrode  

ŠTVRTOK                       17.00               Za Bp r.Čičkovej  

PIATOK                           17.00              + Jozef a Jozefína Beňákovi                                                                                                

SOBOTA                         07.15              + Slavomír, Peter, Elena, Božena                                                                             

NEDEĹA                         08.00               Za Bp pre všetkých farníkov   

                                       11.00               + Martin a Emília Šebeňovi 

 
 
 
 
 
 
 
 


