
12.03. 2023                              Rímskokatolícka Cirkev  
                                                   Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                   Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                 3. Pôstna nedeľa   - rok A    

1. Dnes je 3. Pôstna nedeľa. Krížová cesta bude dnes o 14.00 hod. v Petroviciach, 
Pšurnoviciach a Setechove. V Petroviciach bude detská krížová cesta. Pozývame 
všetky deti na sprevádzanie  Pána Ježiša na krížovej ceste. 
 
2.Liturgický kalendár : 
Pondelok – sobota : feriálne dni pôstu  
Nedeľa  : 4. Pôstna. Nedeľa radosti. 
Na budúcu nedeľu bude krížová cesta mládeže. Kto ju bude chcieť viesť  
z mládežníkov môže sa nahlásiť v zákristií kostola. 
Slávnosť sv. Jozefa sa  liturgický prekladá na pondelok 20.03. 2023 
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok : 17.00 hod. 
Streda                                            : 15.00 hod.  - pohrebná 
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. V utorok bude detská sv. omša v Petroviciach. Pred sv. omšou sa budú deti 
modliť sv. ruženec. Pán Ježiš pozýva všetky deti na stretnutie s ním. 
 
5.V stredu bude v kostole v Petroviciach pohrebná sv. omša za dušu našej farníčky 
Heleny Palkovej o 15.00 hod. Telesné pozostatky budú uložené na cintoríne. 
 
6.V piatok 31.03. sa bude konať zaopatrovanie chorých pred veľkou nocou. 
V zákristií kostola si môžete nahlásiť svojich chorých. 
 
7. Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti 02.04. od 16.00 
hod. – 17.00 hod.  
 
8. V piatok v pôstne dni sa koná krížová cesta v Petroviciach o 16.30 hod. 
a v nedeľu o 14.00 hod. 
V Setechove v nedeľu o 14.00 hod.  
V Pšurnoviciach v piatok o 15.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. 
 



9.V pondelok 13.03. 2023 by sa začalo od 08.00 hod. odstránenie poškodenej dlažby 
spred kostola v Petroviciach. Práce sa uskutočnia v prípade priaznivého počasia. 
Kto by chcel pomôcť môže prísť.  
 
10.                              ROZPIS SV.OMŠÍ                        12.03   -  19.03. 2023 

       DEŇ  -                                    ČAS                                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                  11.00                  Za zdravie Anny a súrodencov             

PONDELOK                         17.00                 Za uzdravenie Vladimíra 

UTOROK                         17.00             + Pavol Paiš 

STREDA                          15.00              + Helena Palková 

ŠTVRTOK                       17.00              + Ján, Elena,Dušan,Jarmila 

PIATOK                           17.00             +Pavol                                                                                                                       

SOBOTA                         07.15              +Dávid,Karolína,Peter,Helena                                                   

NEDEĹA                         08.00               Za Bp pre všetkých farníkov   

                                       11.00                Za duše v očistci  

 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 


