
27.02. 2022                                    Rímskokatolícka Cirkev  
                                                         Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                         Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                               8. nedeľa cez rok  - C  
1.Dnes je 8. Nedeľa cez rok. 
 
2.Liturgický kalendár . 
Pondelok , utorok :  féria  
V utorok po sv.omši sa bude konať zmierna pobožnosť .Veriaci, ktorý navštívi 
Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácií aspoň pol hodiny, môže za obvyklých 
podmienok získať úplne odpustky.  
Streda : Popolcová streda. V tento deň budeme poznačení na čelo popolom. Je prísny  
               pôsť zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Začína nové liturgické obdobie. 
               Pripomíname si pôst, utrpenie a smrť Pána Ježiša, Modlíme sa bolestný  
               ruženec, konajú sa krížové cesty, skutky kajúcnosti a dobročinnej lásky.  
Kto sa zúčastní na pobožnosti krížovej cesty môže získať za obvyklých podmienok 
úplne odpustky. 
Kto sa po sv. prijímaní v piatok pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavy Ježišu môže 
získať úplne odpustky. 
Štvrtok : féria  
Piatok   : féria.Prvý piatok v mesiaci marec. Po sv. omši  sa koná poklona pred 
vyloženou sv. oltárnou.                  
Sobota  : féria  
Nedeľa  : 1. Pôstna . Prvá nedeľa v mesiaci marec. Koná sa  celoslovenská zbierka   
                  pre Katolícku charitu.  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:   
Pondelok,utorok,štvrtok, piatok : 17.00 hod.  
Streda                                               : 08.00 a 17.00 hod.  
Sobota                                              : 07.15 hod.   
Nedeľa                                              : 08.00 hod a 11.00 hod.  
 
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                Pšurnovice : streda :  15.30 hod.  
                   Sobota : 17.00 hod.                                       piatok :  15.30 hod. 
                                                                                             Nedeľa : 09.30 hod.  
 
4.Krížová cesta v Petroviaciach: piatok : 16.30  hod. 
                                                          Nedeľa : 14.00 hod.   
Setechov: nedeľa :     14.00 hod. 
Pšurnovice : piatok : 15.00 hod. Nedeľa : 14.00 hod. 
 



5.V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.  
Sv.spoveď   :v Petroviciach: 1.hod pred sv.omšou 
                       v Setechove : štvrtok : 14.30 hod. 
                       v  Pšurnovicaich : streda: 14.30 hod  piatok : 14.30 hod.  
 
6. Zaopatrovanie chorých bude ráno od 07.30 hod. Setechov,Petrovice,Pšurnovice  
 
7.Upratovanie v mesiaci marec je od čísla 151  - 180 
 
8.Vláda SR 23. februára 2022 zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Začiatok 
platnosti od soboty 26. februára 2022. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť 
aj nezaočkovaní ľudia.  
 
Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne 
rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj bohoslužby) má od 26. februára zvýšiť 
maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.  
 
Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné maximum 50 
osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.  
 
9. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      27.02.    -     06.02. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                               08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                      11.00            + Štefan Žídek  

      PONDELOK                           17.00             + Ondrej,Ignác,Barbora Čučiakovi                                                                 

UTOROK                       17.00              Za Bp rod.Ondreášovej  

STREDA                        08.00               Za duše v očistci  

                                      17.00               Na úmysel darcu  

ŠTVRTOK                     17.00              + Anton Urík  

PIATOK                        17.00               Za obrátenie a uzdravenie Jozefa 

SOBOTA                      07.15              + Magda,Štefan,Petra Hujovi         

NEDEĹA                     08.00               Za Bp pre všetkých farníkov  

                                   11.00                + Matúš Fupšo    

                                                    

 
 



 
 
 


