
13.3. 2022                                    Rímskokatolícka Cirkev   
                                                       Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                       Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                              2. pôstna nedeľa  - rok C  
1.Dnes je 2. Pôstna nedeľa. Krížová cesta bude o 14.00 hod. v Petroviciach, Setechove 
a Pšurnoviciach. Dnes je výročný deň zvolenia sv. otca pápeža Františka za Najvyššieho 
Veľkňaza Katolíckej cirkvi. 
 
2.Liturgický kalendár:  
Podnelok – piatok : feriálne dni pôstu. 
Sobota                     : Slávnosť sv.Jozefa, ženícha Panny Márie   
Nedeľa                     : 3. Pôstna  
 
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 pondelok sa rozlúčime s p.Milanom Kypusom v Pšurnoviciach . Pohrebné obrady sa 
budú konať o 15.00 hod. 
 
5.V utorok sa koná v Petroviciach detská sv.omša .Pozývame žiakov ZŠ. 
 
6.Vo štvrtok sa koná  kňazská rekolekcia Bytčianskeho dekanátu v Kotešovej. Začne sa 
sv.omšou  v miestnom kostole o 09.30 hod.  
 
7.Krížová cesta sa koná v piatok o 16.30 hod. 
 
8.   Komunita Emanuel  oznamuje , že organizuje  víkendové stretnutie (14-17. 4.2022) 
pre 100 mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov v Badíne pri Banskej Bystrici, kde majú 
možnosť zažiť chvíle ticha v meditácii, skupinky zdieľania, sviatosť zmierenia, slávenie 
Eucharistie, večer milosrdenstva ale predovšetkým oslávenie veľkonočného trojdnia. 
Informácie sa nachádzajú na oznamovacej tebuli.  
 
9.   Oznam FCh:  Ďakujeme všetkým, ktorí sa už podelili a zapojili do zbierky pre 
odídených ľudí z Ukrajiny. Okrem toho, čo chýba stále,  ako teplé deky, spacie 
vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci, detské 
príkrmy, detská výživa, kaše, Nurofen sirup a rôzne vitamíny, vás chceme 



poprosiť ešte o obliečky a posteľné plachty a tiež pre deti pastelky, fixky, 
vymaľovávanky, kancelársky papier. Tieto veci môžete priniesť do predsiene 
kostola v Petroviciach. Srdečná vďaka, za vaše ochotu sa podeliť.  

10. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      13.3.  – 20.3. 2022 

               DEŇ  -                          ČAS                  ÚMYSEL  

        NEDEĽA                            08.00               Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                  11.00               Za Bp dožitia Márie 

PONDELOK                           17.00                  Za Bp Margity a deti                                                            

UTOROK                       17.00              + Jozefa Kmošenová + rodičia   

STREDA                        07.15              + Alžbeta a Ladislav Hrtánek  

ŠTVRTOK                     17.00               + rodina Blizáková 

PIATOK                         17.00                Za zdravie a Bp pre celú rodinu 

SOBOTA                       07.15               Za uzdravenie Vierky       

NEDEĹA                      08.00                Za Bp pre všetkých farníkov  

                                    11.00              +ŠtefanSopoci,Jozef a Pavlína Holákovci 

                                                    

 
 

 
 


