
06.03. 2022                                       Rímskokatolícka Cirkev   
                                                             Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                             Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                            1.pôstna nedeľa  - rok C   
 
1. Dnes je 1. Pôstna nedeľa. Dnes je celoslovenská Zbierka na Charitu. Humanitárna 
pomoc a podpora Charity je v tomto naliehavom čase poskytovaná matkám s deťmi z 
Ukrajiny, ktorí utiekli, popri tom naďalej slúži ostatným núdznym bez rozdielu. Moja 
almužna pomáha v aktuálnych krízových situáciách i v každodennej vernej službe 
ľuďom v núdzi. Pridajme sa ku konkrétnym skutkom milosrdenstva cez ruky Diecéznej 
charity Žilina. Možnosti podporiť zbierku na www.charitaza.sk, plagátoch, letákoch. 
Ďakujeme!  
Krížová cesta bude dnes o 14.00 hod. v Petroviciach, Setechove a Pšurnoviciach. 
 
 
2.Liturgický kalendár:  
Pondelok – sobota : feriálne dni pôstu. 
Nedeľa                      : 2. 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.Oznam farskej charity Petrovice : rozhodli  sme sa začať zbierku pre odídených 
ľudí z Ukrajiny. Zatiaľ by to boli teplé deky, spacie vaky, lekárničky a 
zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci, detské príkrmy, detská výživa, 
krupica, kaše, Nurofen sirup a rôzne vitamíny. Tieto veci môžu ľudia priniesť do 
predsiene kostola v Petroviciach. Materiálne veci a potraviny budú priebežne 
odvážané do Diecéznej charity Žilina, ktorá ich rozváža tam, kde sú už 
ubytovaní ľudia z Ukrajiny. Srdečná vďaka za vašu ochotu a pomoc 

Tiež ponúkame tým, ktorí sú u nás v núdzi, že si môžu prísť pre trvanlivé 
potraviny do chatky na farskom dvore každý piatok počas pôstneho obdobia 
večer od 18,00- 18,30 hod. Teší sa na vás Farská charita. Srdečná vďaka. 
 
. 
 
 



5. Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej 
situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a vzhľadom na postupné uvoľňovanie 
obmedzení, spojených s týmto ochorením, s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. 
pôstnej nedele, odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a 
prikázaný sviatok, ktorý udelil veriacim katolíkom latinského obradu, 
nachádzajúcim sa na území Žilinskej diecézy (porov. can. 1247CIC) 

Spolu s týmto rozhodnutím povzbudzuje všetkých veriacich, aby sa vrátili k osobnej 
nábožnej účasti na svätých omšiach a k prijímaniu sviatostí, pričom naďalej starostlivo 
dodržiavali stále platné protipandemické opatrenia. 
 
 6.     Svätý Otec František nás pozýva zapojiť sa do spoločného tzv. synodálneho 
počúvania a hľadania ciest, aby sme sa v Cirkvi navzájom inšpirovali. Všetky informácie 
nájdete www.dcza.sk alebo www.synoda.sk, kde nájdete témy a okruhy otázok. 
Pozývame vás zapojiť sa a povedať/napísať v spoločenstvách alebo aj individuálne na 
zilina@synoda.sk.   
 
7.Rádio Mária Slovensko pozýva na púť do Šaštína 19.03. 2022. Program sa nachádza 
na oznamovacej tabuli. 
Dvojmesačník katolíckeho Rádia Mária na marec až apríl je zadarmo dostupný u nás 
v kostole.  
 
8.V snahe podporiť synodálny rozmer života  Cirkvi v našej Žilinskej diecéze sa 
vyhlasuje druhý ročník súťaže pastoračných projektov. Na stolíku nájdete letáčiky 
záložky na ktorých sú uvedené základné informácie o novej súťaži. Viac informácií 
nájdete na stránke www.cesta obnovy.sk  
 
9.Nové číslo NŽD : do pozornosti :str.13 –Jadro a kľúč synodality:rozlišovanie –môžete 
sa zapojiť svojim príspevkom  
                                                             Str:21 :Naša rodinu,čo potrebujú rodičia a deti   
 
10.Stretnutie so žiakmi 3.ročníka bude v sobotu 12.03. 2022 o 13.00 hod.  v kostole.  
 
11.Prečítať vyjadrenie KBS ohľadne podávania sv. prijímania.  
 
13. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      06.03.  -   13.03. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                               08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                      11.00            + Matúš Fupšo 



PONDELOK                           17.00                   Za poďakovanie dožitia 50 rokov                                                           

UTOROK                       17.00              Za uzdravenie švagriny  

STREDA                        07.15             +Amália,Tomáš,Cecília,Ján Makyňovi 

ŠTVRTOK                     17.00             Za duše v očistci  

PIATOK                        17.00             Za Bp Margity a deti  

SOBOTA                      07.15             Za Bp rod.Stolárikovej          

NEDEĹA                     08.00               Za Bp pre všetkých farníkov  

                                   11.00               Za Bp dožitia Márie    

                                                    

 


