
18.12. 2022                            Rímskokatolícka Cirkev   
                                                 Farnosť Narodenia Panny Márie   
                                                 Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                  4.Adventná nedeľa  - rok A   
1.Dnes je 4. Adventná nedeľa. V našej farnosti sa koná predvianočná sv. spoveď. 
Začne sa od  14.30 hod. do 15.30 hod. Po 20 minútach sa bude podávať sv. prijímanie. 
Po sv. omši bude nácvik koledníkov Dobrej noviny. 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok  - sobota: feriálne dni adventu. 
Sobota : poobede začína vigília Narodenia  Božieho syna. 
Nedeľa : Slávnosť Narodenia Božieho Syna. Výročitá zbierka.  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach: 
Pondelok,utorok,piatok : 17.00 hod. 
Streda,štvrtok , sobota   : 07.15 hod.  
Sobota                                : polnočná :24.00 hod. 
Nedeľa                                : 08.00 hod.  a 11.00 hod. Požehnanie betlehemov.  
 
Setechov: Streda : 15.30 hod.                  Pšurnovice : Piatok : 15.30 hod. 
                   Sobota : 18.00 hod.                                        Sobota : 22.00 hod. 
                                                                                               Nedeľa : 09.30 hod.  
 
4.Predvianočná sv.spoveď našich chorých bude v stredu od 08.30 
hod.Setechov,Petrovice, Pšurnovice. 
 
5. Kto chce prijať  koledníkov  DN počas Vianoc  môže vypísať lístok a vložiť do  
krabičky , ktorá sa nachádza na stolíku.  
 
6.Ozdobovanie vianočných stromčekov: 
Pšurnovice : pondelok od 10.00 hod. 
Setechov     : utorok od  14.00 hod. 
Petrovice    : piatok od 08.00 hod. 
Srdečne pozývame, kto má čas a chuť pomôcť.  
 
7. Milí naši farníci,  

Farská charita Petrovice sa Vám chce poďakovať za všetky dary o ktoré ste sa podelili s 
núdznymi počas tohto roka. Či už to boli potraviny, drogéria, oblečenie, školské 
pomôcky, ale aj nábytok, kočíky, brikety na kúrenie a samozrejme aj za vašu finančnú 
podporu. Tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí na nás myslia v modlitbách a tak nám 



vyprosujú múdrosť a silu pri službe núdznym. Pri odchode z kostola si môžete prevziať 
kalendár Farských charít ako poďakovanie a zároveň, kto chce a má možnosť, môže 
prispieť do malej pokladničky pri kalendároch.  
Nech vás náš starostlivý Boh a Pán požehná a odmení za vašu štedrosť. A my sme tu 
stále pre vás :)   
 
8. ROZPIS SV.OMŠÍ                     18.12.  -  25.12. 2022 

               DEŇ  -                        ČAS                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                   11.00                +   Drahotín Keblúšek,Katarína,Róbert 

                                                                                  Jozef,Viktória,Marián  

PONDELOK                         17.00                +Anna,Jozef,Terézia,Jaroslav, Mária          

UTOROK                         17.00             + Jozef a Magdaléna,Jozef a Mária 

STREDA                          07.15           +  Ondrej a Amália Čučiaková,Barbora 

                                                              Ignác,Magdaléna,Magda,Štefan,Peter 

ŠTVRTOK                       07.15            Za uzdravenie rodu rod.Mišejkovej  

PIATOK                          17.00             + Anton,Jozef,Eva                                                          

SOBOTA                        07.15             Za uzdravenie rodu rod.Daníkovej 

                                      24.00              + Stanislav a Pavlína                                            

NEDEĹA                       08.00                Za Bp pre všetkých farníkov   

                                     11.00                Za uzdravenie rod.Franekovej  

 
 
 
 
 
 
 


