
04.09. 2022                                     Rímskokatolícka Cirkev  
                                                          Farnosť Narodenia panny Márie  
                                                          Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                    23. nedeľa cez rok  - C  
1.Dnes je 23. Nedeľa cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci september. Modlitba večeradla, 
litánie k Menu Ježiš budú o 14.00 hod. /žiaci,študenti/ 
2.Liturgický kalendár:  
Pondelok: votívna sv.omša  k Duchu svätému.  
Utorok     : féria 
Streda      : spomienka sv.Marka Križina,Melichara Grozdeckého a Štefana Pongrácza  
                    kňazov a mučeníkov   
Štvrtok      : sviatok Narodenia Panny Márie, patrónky nášho kostola. 
Piatok        : féria 
Sobota       : spomienka Panny Márie  
Nedeľa       : 24. V období cez rok. Slávnosť Narodenia Panny Márie –Petrovické hody. 
                      Pri sv. omši bude požehnanie úrody.  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach: 
Pondelok : 07.45 hod. 
Utorok, štvrtok, piatok : 17.00 hod. 
Streda, sobota               : 07.15 hod. 
Sobota                            : 18.00 hod. – s platnosťou na nedeľu 
Nedeľa                           : 10.00 hod.  – slávnostná hodová sv. omša   
 
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                        Pšurnovice : piatok :  15.30 hod. 
                                                                                                     Nedeľa : 08.00 hod.  
 
4.V pondelok začína školský rok. Vzývanie k Duchu svätému a sv. omša za všetkých 
žiakov, študentov, vysokoškolákov  a vyučujúcich bude o 07.45 hod.  
 
5. Rodičia, ktorí túžia aby ich deti pristúpili k 1.sv. prijímaniu na budúci rok v 3. ročníku, 
si môžu prevziať prihlášku, ktorá sa nachádza na stolíku. Po vyplnení ju môžete 
odovzdať na fare alebo v zákristií  kostola. 
 
6. V nedeľu 11.septembra 2022 sa na pútnom mieste vo Višňovom uskutoční už 11. 
Diecézna púť mužov, na ktorú sú špeciálne pozvaní muži, mládenci, aby si upevnili a 
prehĺbili svoju vieru. A tak vyprosili požehnania pre svoje manželstvá a osobný vzťah s 
Bohom. Počas púte je zabezpečené občerstvenie. Bližšie informácie o programe púte 
nájdete na plagáte". 
 



7. Komunita Emanuel oznamuje, že sa uskutoční víkendové stretnutie (30. Sept. - 2. 
Okt. 2022) pre 100 mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov v Badíne pri Banskej 
Bystrici, kde majú možnosť zažiť sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer 
milosrdenstva ale aj praktické workshopy, skupinky zdieľania, párty, či čas oddychu s 
priateľmi. Info: na plagáte. 

Tento rok bude opäť (po vzore minulého roku) v znamení menšieho spoločenstva. 
Témou stretnutia je 'Pokoj'. Ako si v týchto časoch zachovať vnútorný pokoj? Ako ho 
šíriť a vnášať do rozhovorov a vzťahov?  

8.Sv.manželstva túžia prijať Boris Šichman z Bytče salaš a Katarína Mikolášová 
z Petrovíc.  

9.Na hodovú slávnosť sa môžeme pripraviť duchovne, telesne a materiálne. 

K tomu bude aj tento program: 

Sobota : 15.00 hod. pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu  

                    16.00 – 17.45 – poklona pred vystavenou sv. oltárnou s vysluhovaním  
                                            Sv. spovede  
                18.00   -             sv. omša s platnosťou na nedeľu  
Nedeľa :  10.00  -             Slávnostná hodová sv.omša 
 
V spolupráci farského úradu s obecným úradom v Petroviciach sa skutoční v nedeľu 
 po sv. omši  na farskom dvore požehnanie guláša a nápojov. Počas jedenia bude hrať 
skupina harmonika Feješ. Bude možnosť tancovať a spievať. Poobede o 14.00 hod. sa 
uskutoční vystúpenie v kultúrnom dome v Petroviciach  Terchovského orchestra 
ľudových nástrojov – Bobáňovci. Na hodovú slávnosť ste všetci pozvaní zo Setechova  
z Pšurnovíc a Petrovíc.  
Hody sú o zdieľaní sa so životom, o podelení sa s rodinnými špecialitami, stretnutia sa 
zo známymi . Kto sa chce podeliť ,môže to priniesť na faru  v sobotu. Bude možnosť  
stretnúť sa s kňazmi ,ktorí tu pôsobili. 
Oznam pre birmovancov: Obraciam sa na vás s prosbou  o pomoc  pri obsluhovaní  
výdaja gulášu a nápojov.  
 
10. Od štvrtka rána v čase od 08.00 hod. do piatku 08.00 hod.  sa v našej farnosti 
uskutoční 24.00 hod. modlitba za poďakovanie za všetky milosti a dary nebeskému 
Otcovi. Ide o hodinovú modlitbu   sv.ruženca vo vlastnom dome. Kto má záujem sa 
zapojiť do tejto modlitby môže si vybrať čas a zapísať sa na lístok , ktorý je na stolíku 
pod chórom. 
 



11.Stretnutie s rodičmi žiakov 3. Ročníka, ktorí sa pripravujú na slávnosť 
1.sv.prijímania  bude 17.09. 2022 o 14.00 hod. na fare v Petroviciach.  
 
12.Nové číslo časopisu NŽD: do pozornosti:14:nenahraditeľnosť  rodiny 
                                                                               15: Chlieb náš každodenný 
                                                                               27-30:keď zlyhá srdce  
 
13. Dňa 25.09. 2022 sa koná púť folktoristov spojená s poďakovaním za úrodu na 
Skalke pri Trenčíne o 15.00 hod. Záujemci sa môžu prihlásiť do 21.09. v zákristií kostola.  
 
14.Oznam DCH. Zbierka školských pomôcok trvá do 15. Septembra 2022.  
 
15.Kňazská rekolekcia Bytčianskeho dekanátu bude vo štvrtok v Bytči. Začne sa sv. 
omšou o 09.30 hod. vo farskom kostole. 
 
16. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      04.09.  -  11.09. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                              08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                     11.00                  Za zdravie a Bp pre matku, Janku  a  

                                                                                 Ľudmilu 

PONDELOK                              07.45                Za dary ducha svätého pre žiakov                                           

UTOROK                         17.00            + Ján a Ľudmila,Jozef,Anna,Jozefína 

STREDA                         07.15            Za  Bp pri operácií Janky Loviškovej  

ŠTVRTOK                      17.00              Za prijatie potratených deti do  

                                                              Božieho kráľovstva 

PIATOK                          17.00             + Jozef a Anna, Eduard a Anna 

SOBOTA                        07.15            + Pavol,Jozefa,Anna a Pavla 

                                      18.00           r.Rošková/ Ján,Antónia,Viliam,Bohumila  

 

NEDEĹA                       10.00              Za Bp pre všetkých farníkov  

                       

 
 
 



 
 
 
                 


