
Silvester 2021
                                                                                                       31.12.2021
Štatistka v našej farnosti na konci občianskeho roka:

1. Pokrstených  bolo  29 detí. Z toho chlapcov: 14  dievčat : 15
Petrovice:16      Pšurnovice :6    Setechov : 4    iné : 3

2. Sobášených :12 párov
Petrovice:9    Pšurovice :3      Setechov : 0 

3. Zomrelých  :25 farníkov
Z tohto mužov:11  žien: 14
Petrovice :13    Pšurnovice :9     Setechov:3 
Zaopatrených sviatosťami  bolo : 18     . Nezaopatených bolo : 7

4. Smernice z BÚ: Sv. krstu nahlasujú rodičia dieťaťa. Dieťa má byť pokrstené v 
mieste bydliska rodičov. Ak rodičia plánujú zmeniť miesto bydliska, môže byť so 
súhlasom miestneho farára dieťa pokrstené vo farnosti, kde budú bývať. Krstným 
rodičom môže byť veriaci kresťan katolík, ktorý dovŕšil 16 rokov a má tri sviatosti 
krst,sv.prijímanie a sv.birmovania alebo manželia ktorí prijali sv.manželstva. 
Nemôže byť krstným rodičom, kto žije v spoločnej domácnosti s partnerom a nie 
je sobášený.
 
5.Sv.prijímanie žiakov 3. ročníka plánujeme na 19. júna 2022. Prihlásených je 
18 žiakov.

7. Sv. zmierenia sa udeľuje ½ hodiny pred sv.omšou.

8. Pomazanie sv. olejom: v prípade upadnutia do choroby sa môže udeliť aj 
častejšie. Podáva sa hromadne v adventnom a pôstnom období.

9. Sv.kňazstva: Kto v sebe cíti povolanie stať sa kňazom oznámi svoj úmysel 
na fare do januára 2022.

10.Sv.manželstva: Kto v sebe cíti povolanie do manželstva s osobu iného 
pohlavia oznámi svoj úmysel na fare 3 mesiace pred uzatvorením. Snúbenci 
predtým absolvujú manželský kurz. Tieto kurzy sa konajú v Nimnici ,Žiline, 
Čadci, Trenčíne, Bratislave. Termíny sú vyvesené na oznamovacej tabuli 
alebo na  webovej stránke Žilinskej diecézy. 

11.V tomto roku sa ukončili práce na oprave farského kostola. Suma za 
prevedené práce bola 16.000 Eur.  Biskupský úrad v Žiline prispel dotáciou 
5.000 Eur, Obecný úrad v Petroviciach prispel dotáciou 2.000 Eur. Ostané 
financie sa vyzbierali zo zbierok a milodarov veriacich z Petrovíc,Pšurnovíc, 



Setechova  a sponzorov iných farností.

12. V tomto roku sa vykonali práce na oprave kostola v Pšurnoviciach. 
Celková suma bola 5.350 Eur. Sumou 2.000 Eur prispeli miestni farníci. 
Ostatné boli vybrané zo zbierok celej farnosti.

13. V novom roku plánujeme s Božou pomocou vykonať náter strechy 
kaplnky v Setechove, výmena dlažby pred kostolom v Petroviciach a oprava 
historickej zvoničky v Pšurnoviacich na cintoríne.

14.Do  dnešného dňa máme na farskom účte sumu 3.195,88 Eur.

15. Poďakovanie: tým, ktorí investovali čas do spevov, čistenia kostolov a 
kaplnky, výzdoby kvetov, výmeny oltárnych plachiet a ich čistení, finančná 
pomoc, služba pri oltári -miništranti, kostolníci ,organistky, spevácke zbory, 
                                                            
16.Poďakovanie : za finančnú podporu dobrej noviny, nakoľko sa nemohla 
fyzicky zrealizovať.


