
24.4. 2022                                  Rímskokatolícka Cirkev  
                                                     Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                     Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                              2. Veľkonočná nedeľa  - nedeľa Božieho milosrdenstva  
 
1.Dnes je 2. Veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva. Pobožnosť  
k Božiemu milosrdenstvu bude o 15.00 hod. Úplne odpustky môže získať, kto si dnes 
uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky/sv. spoveď, 
sv.prijímanie,modlitba na úmysel sv. Otca a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha. 
 
2. Liturgický kalendár: 
Pondelok : sviatok sv.Marka, evanjelistu 
Utorok-štvrtok : féria 
Piatok       : sviatok sv.Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi  
Sobota     : féria  
Nedeľa     : 3. Veľkonočná. Prvá nedeľa v mesiaci máj.   
 
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                       Pšurnovice : piatok : 15.30 hod. 
                   Sobota : 17.00 hod.                                             Nedeľa : 09.30 hod.  
 
3.V utorok bude detská sv. omša. Pozývame všetky deti.  
 
4. Farnosť Ladce, Nadácia AGAPA a Považská cementáreň, a.s., Ladce Vás pozývajú v 
nedeľu 24. apríla 2022 do Skalného sanktuária na hore Butkov sláviť Nedeľu Božieho 
milosrdenstva s týmto programom:  
14.00 h         Svätá omša, hlavný celebrant Norbert Pšenčík, OFMCap, provinciál Rehole 
menších bratov kapucínov  
15.00 h         Hodina milosrdenstva a Bohoslužba slova s požehnaním zóny pokánia a 
milosrdenstva. Hlavným celebrantom je Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.  
 
5.  Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v 
rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov zameraných na obnovu života a 
vzťahov vo farnostiach a v diecéze.  
 
Počas pôstneho obdobia mohli skupinky farníkov  alebo organizácie  predkladať  
pastoračné   
projekty farského i celodiecézneho charakteru. Po formálnom a obsahovom 
vyhodnotení predložených projektov postúpilo do verejného hlasovania 9 
celodiecéznych a 57 farských projektov. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. 
mája 2022. 
 



Žilinská diecéza i takýmto spôsobom chce napĺňať synodálnu výzvu k 
spoločnému kráčaniu a hľadaniu nových foriem rozvoja života Cirkvi. 
Viac o súťaži, hlasovaní a možnosti stať sa podporovateľom - donátorom 
pastoračného fondu nájdete na webovej stránke cestaobnovy.sk.  

 

6.Drahí bratia a sestry,  
chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. 
Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v 
tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby 
ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. 
Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa 
logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my 
nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a 
to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do 
našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.  
K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.  

  

7."Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov, ktorý bude prebiehať 
v Diecéznom centre od mája 2022 do februára 2023 raz mesačne. Prvé stretnutie bude 
už 21. mája. Podmienkou je vek aspoň 30 rokov, minimálne 3 roky aktívnej služby pri 
rozdávaní sv. prijímania. Kto má záujem, nech sa prosím hlási u mňa/p. farára čím prv." 

 
Informácie pre p. farára: 
 
1. Formácia akolytov v Žilinskej diecéze 
  

Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov Žilinskej diecézy, 
ktorá je určená pre mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania, ktorí by mali záujem o 
trvalú službu akolytátu. 

Formácia bude prebiehať v Diecéznom centre v Žiline od mája 2022 do februára 
2023 raz mesačne (s výnimkou letných prázdnin) v niektorú sobotu. Prvé stretnutie 
bude 21. mája 2022. 

Podmienkou prijatia je vek aspoň 30 rokov, minimálne 3 roky aktívnej služby pri 
rozdávaní sv. prijímania a odporúčanie miestneho farára. 

Prihlásiť sa môžete na: liturgická.komisia@dcza.sk do 15. mája 2022. V emaile 
prosíme uviesť telefonický a emailový kontakt, názov farnosti a meno farára, ktorý dá 
odporúčanie. 
  
  
2. Formačné stretnutie organistov a chrámových hudobníkov 



  
            Diecézna liturgická komisia pozýva všetkých organistov, chrámových hudobníkov 
a spevákov na formačné stretnutie do Diecézneho centra v Žiline, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 25. júna 2022 s témou „Nová tvorba liturgických spevov a jej 
použitie v praxi“. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na: liturgická.komisia@dcza.sk do 10. júna 2022. 
V emaile prosíme uviesť telefonický a emailový kontakt a názov farnosti. Účastnícky 
poplatok je 5 eur.  
 
8. RKFÚ vo Veľkom Rovnom  oznamuje,  od tejto nedele, 24. apríla, do nedele 1. mája sa 
konajú ľudové misie. Misie vedú kapucíni . Program misií nájdete na oznamovacej 
tabuli.  

9.  ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      24.4.  -  01.05. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                               08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                      11.00            + Štefánia a Štefan  

 PONDELOK                           17.00                 Za uzdravenie matky Štefánie                                                               

UTOROK                       17.00             + Elena Paišová 

STREDA                        07.15             + Ján, Anna,Pavlína 

ŠTVRTOK                     17.00              Za uzdravenie Róberta M. 

PIATOK                        17.00               + Ján Hlavoň 

SOBOTA                      07.15               + Ján a Gizela Nešterová         

NEDEĹA                      08.00               Za Bp pre všetkých farníkov  

                                    11.00                + Anton a Roman Čičút    

 

9. 

 
 
 

 


