
28.08. 2022                                         Rímskokatolícka Cirkev  
                                                              Farnosť  Narodenia Panny Márie  
                                                              Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                    22. nedeľa cez rok  - C   
1. Dnes je 22. Nedeľa cez rok. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude 
v Setechove o 15.00 hod.  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : Spomienka mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa  
Utorok , streda : féria  
Štvrtok    : féria. Prvý v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. 
Piatok      : o Božskom srdci. Prvý piatok v mesiaci. Poklona pred vyloženou  
                     Sv.oltárnou bude po sv.omši.  
Sobota     : spomienka Panny Márie. Prvá sobota. Fatimský ruženec bude pred  
                   sv. omšou.  
Nedeľa     : 23. V období cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci september. 
 
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.Zaopatrovanie chorých bude v piatok od 07.30 hod.  
 
5.Sv.spoveď v tomto týždni: 
Petrovice . 1. hod. pred sv.omšou 
Setechov: štvrtok :   14.30 hod. 
Pšurnovice : piatok : 14.00 hod.  
 
6. V piatok bude o 14.30 hod. sobášna sv.omša Lukáša Čičúta a Natálie Várošovej 
v Petroviciach.  
 
7.V sobotu bude o 15.00 hod. sobášna sv. omša Patrika Rástočného a Klaudie 
Rumanovej v Pšurnoviciach.  
 



8. 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.  

9. Aj v školskom roku 2022/2023 vychádza katolícky časopis REBÍK, ktorý  
vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre  
mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich  
duchovnom raste, podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako  
súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale aj na vyplnenie  
voľného času v kruhu rodiny.  
Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom  
internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029. 

10. Dňa  9.septembra si pripomenieme o 10.00 hod.obete holokaustu a rasového 
násilia .- KBS a UZŽNO chystajú spomienkové podujatie, ktoré by bolo dobré 
uskutočniť súbežne v čo najväčšom počte slovenských miest a obcí, aby pripomínanie 
formy zla, ktorého následky cítime dodnes, nás urobilo citlivými a aby sa tragédia 
holokaustu už v nijakej forme nezopakovala.Info : na oznamovacej tabuli.  

11.Upratovanie kostola v mesiaci september je od čísla : 401  - 430. 

12. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      28.08.  -  04.09. 2022  

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                              08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                     11.00                 + Jozef 

PONDELOK                                17.00                  Za poďakovanie dožitia 80 rokov                                             

UTOROK                         17.00               + Berta a Štefánia Kurdajové 

STREDA                          07.15               + Štefan, Mária,Ján 

ŠTVRTOK                      17.00                 + Jozef 

PIATOK                          17.00                + Ľudovít a Štefánia  

SOBOTA                        07.15                + Anna  

NEDEĹA                       08.00              Za Bp pre všetkých farníkov  

                                     11.00                Za zdravie a Bp pre matku 

                                                             sestru Janku a Ľudmilu 

                       



 

 


