
02.10. 2022                                   Rímskokatolícka Cirkev   
                                                        Farnosť Narodenia Panny Márie   
                                                        Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                  27. nedeľa cez rok  - C  
1.Dnes je 27. Nedeľa cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci október. Modlitba večeradla bude 
o 14.30 hod.  
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : féria 
Utorok     : spomienka sv.Františka Assiského 
Streda      : féria  
Štvrtok     : féria. Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. 
Piatok       : votívna sv. omša o Božskom srdci. 
Sobota      : votívna sv. omša o Panne Márií.  
Nedeľa     : 27. v období cez rok.  
 
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.V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. 
Sv.spoveď: Petrovice 1.hod.pred sv.omšou 
                    Setechov : štvrtok: 14.30 hod. 
                    Pšurnovice : piatok : 14.00 hod.  
 
5.Zaopatrovanie chorých bude v piatok od 07.30 hod. 
 
6.Mesiac október je zasvätený ružencovej Panne Márií. Úplne odpustky získava, kto sa 
pomodlí sv. ruženec v kostole, doma, v prírode, v práci. Je to tiež aj misijný mesiac. Viac 
myslíme na misionárov a misionárky. V mesiaci október bude každý utorok pred sv. 
omšou  detský sv. ruženec. Pozývame všetky deti a mládež k tejto modlitbe. Deti budú 
mať možnosť sa modliť sv.ružneec. Určite bude vhodné ak prídu aj rodičia.  
 
7. Sv. manželstva chcú prijať Tomáš Mišutka z Hrabového a Mária Makyňová zo 
Setechova. 
8. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v 
Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami 



Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej 
stránke Rodinkova. 
Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.  
 
9. Od októbra bude sa konať v našom kostole každý štvrtok po sv. omši tichá 
polhodinová poklona pred vyloženou sv. oltárnou. Panna Mária sa často obracia na nás 
s prosbou, klaňajte sa môjmu synovi prítomnému vo sv. oltárnej.  
 
10. Dnes vysluhuje sv. birmovania otec biskup v Dlhom Poli. 
 
11.  ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      02.10.      -     09.10. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                         08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                          11.00                   + Vendelín a Amália 

PONDELOK                          17.00                    + Imram                           

UTOROK                         17.00                Poďakovanie výročie sobáša  

                                                                   Milana a Daniely 

STREDA                         07.15                + Martin a Emília  Šebeňa  

ŠTVRTOK                      17.00                 + Michal Valíček  

PIATOK                         17.00                  Poďakovanie za 50 rokov  

                                                                spoločného života  

SOBOTA                       07.15                + Emil a Marta  

                                                       

NEDEĹA                       08.00                Za Bp pre všetkých farníkov   

                                     11.00                + Štefan a syn Markovič 

 
 
 


