
11.12. 2022                                Rímskokatolícka Cirkev   
                                                 Farnosť Narodenia Panny Márie   
                                                 Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                  3.Adventná nedeľa  - rok A  
                                                         
1.Dnes je 3.Adventná nedeľa. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude o 14.00 hod.  
v Petroviciach. O 15.00 hod. sa koná predvianočný hodový koncert DH Kolárovičanka 

v kostole sv. Mikuláša v Kolároviciach. 
Po sv. omši bude nácvik koledníkov Dobrej noviny. 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : féria 
Utorok     : spomienka sv.Lucie,panny a mučenice 
Streda      : spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 
Štvrtok     : féria 
Piatok       : féria 
Sobota      : féria  
Nedeľa      : 4.adventná. V našej farnosti sa koná predvianočná spoločná sv. spoveď od  
                     14.30 hod. – 15.30 hod. 
            
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Pondelok , streda, piatok, sobota: 07.15 hod. 
Utorok                                 : 17.00 hod. 
Štvrtok                                : 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 detská sv. omša. Pozývame všetky deti ZŠ i materskej školy. Pred 
sv. omšou o 16.30 hod. sa budú deti modliť modlitbu sv. ruženca. 
 
5.  Kto chce prijať  koledníkov  DN počas Vianoc  môže vypísať lístok a vložiť do  
krabičky , ktorá sa nachádza na stolíku.  
 
6.V tomto týždni si môžete nahlásiť chorých k vianočnej  sv. spovedi v zákristií kostola.  
 
7.Farský úrad Petrovice  organizuje leteckú púť do svetoznámeho pútnického miesta 
Lurdy s návštevou Barcelony a Andory v dňoch 08.05. 2023  -  12.05. 2023. Bližšie 
informácie nájdete na oznamovacej tabuli. Záloha je 200 eur. Konečný doplatok 295 
eur sa hradí mesiac pred odchodom. 
Nahlasovanie trvá do konca  do konca januára 2023. 



Meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, číslo cestovného dokladu, mobilný kontakt 
prípadne e-mailový kontakt. Ubytovanie je v  dvoj a trojlôžkových izbách.  
 
8. ROZPIS SV.OMŠÍ                     11.12.   -  18.12. 2022 

               DEŇ  -                        ČAS                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                   11.00                +   Ján a Antónia  

PONDELOK                         07.15                + Za uzdravenie a Bp pre Jána            

UTOROK                         17.00             Za Bp a uzdravenie pre Alžbetu s 

                                                                s rodinou 

STREDA                          07.15            Za uzdravenie Terézie 

ŠTVRTOK                       17.00            + Augustín a Amália 

PIATOK                          07.15             Za obrátenie syna Michala                                                  

SOBOTA                        07.15             Za duše v očistci                                               

NEDEĹA                       08.00                Za Bp pre všetkých farníkov   

                                     11.00                +Drahotín Keblúšek,Katarína,Róbert 

                                                              Jozef,Viktória,Marián   

 
 
 
 
 


