
23.10. 2022                            Rímskokatolícka Cirkev   
                                                 Farnosť Narodenia Panny Márie   
                                                 Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                  30. nedeľa cez rok  - C  
1.Dnes je 30. Nedeľa cez rok. Pobožnosť k  misiám bude o 15.00 hod. v Setechove. 
Dnes po svätých omšiach je aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok je na 
Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne 
postihnutých ľudí. Svojím príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší 
život.Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať. Bližšie info.o krajine nájdete v časopise 
Misie. Časopis je zdarma. Čokoládka... 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok ,utorok,streda,štvrtok: féria 
Piatok      : sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
Sobota     : spomienka Panny Márie  
Nedeľa     : 31.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.O týždeň v noci z 29  na 30.októbra 2022, sa mení čas. O 03.00 hodine letného času 
posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.  
 
5.V utorok sa koná pred sv. omšou o 16.30 hod. modlitba sv. ruženca detí a žiakov.   
 
6.V sobotu pozývam všetkých žiakov  3.ročníka do Petrovíc  na stretnutie  v kostole 
o 13,00 hod. Žiaci sa budú oboznamovať o sv. omši. Tešíme sa na stretnutie.  

 

7. Fórum života po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme 
Slovensko! Tento ročník je už 20. v poradí! Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na 
zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri 
pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Fórum života vyslovuje úprimné Pán 



Boh zaplať všetkým podporovateľom. Vďaka vám budeme môcť naďalej spájať tých, 
ktorí chcú, s tými, čo vedia, pre tých, ktorí to potrebujú.  

 

 8.   Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné 
turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční v Žiline 26. 
10. 2022 v Niké aréne od 18:00 do 21:00 hod.. VSTUP ZDARMA.  
Viac informácií nájdete na stránke tour.godzone.sk“  

9. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      23.10.   -  30.10. 2022 

               DEŇ  -                        ČAS                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                    11.00                  + Štefánia,Anna,Karol Papánek  

PONDELOK                          17.00                  +Juraj a Magdaléna                       

UTOROK                         17.00               + Michal Kubica 

STREDA                         07.15               +  Mária 

ŠTVRTOK                      17.00                + +Anna Gallová 

PIATOK                         17.00                Za Bp pre Zuzku a Pavla Žídeka 

SOBOTA                       07.15                Za Bp  pre kňaza Štefana a jeho rodinu                                                    

NEDEĹA                       08.00                Za Bp pre všetkých farníkov   

                                     11.00                + Peter a Milan  

 

 

 
 


