
01.05. 2022                                    Rímskokatolícka Cirkev   
                                                         Farnosť narodenia Panny Márie 
                                                         Tel.čís: 558 90 08 Petrovice  
 
                                            3. Veľkonočná nedeľa  - rok C 
1.Dnes je 3. Veľkonočná nedeľa. Prvá nedeľa v mesiaci máj. Mariánskej večeradlo, 
litánie k Menu Ježiš s požehnaním budú o 14.00 hod. O 15.30 hod. pozývame na 
stretnutie rodín, ktoré sa bude konať na fare.  
 
2. Liturgický kalendár: 
Pondelok : spomienka sv.Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.  
Utorok     : sviatok sv. filipa a Jakuba, apoštolov  
Streda      : féria. Deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania 
Piatok       : féria. Votívna sv. omša o Božskom srdci. Prvý piatok v mesiaci. Poklona pred  
                    Sv. oltárnou bude po sv. omši. 
Sobota     : féria. Fatimský ruženec bude o 06.45 hod. 
Nedeľa     : 4. Veľkonočná. Nedeľa Dobrého pastiera. Zbierka na kňazský seminár.  
   
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                       Pšurnovice : piatok : 15.30 hod. 
                   Sobota : 17.00 hod.                                             Nedeľa : 09.30 hod.   
 
3.Počas tohto týždňa sa modlíme za kňazské a rehoľné povolania. 
4. V piatok sa koná zaopatrovanie chorých ráno do 07.30 hod.  
 
5.Farnosť Korňa a Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v 
nedeľu 8. mája 2022 na Jarnú púť na Hore Živčáková pri Turzovke. Program je na 
plagáte v predsieni kostola. 
 
6.Pozývame vás na Misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční 14. mája 2022 v Rajeckej 
Lesnej. Program začne o 10.00 hodine farebným svetom (ruženec za pokoj vo svete) a 
bude pokračovať zaujímavými zastaveniami na tému putovania. 14.30 h bude púť 
ukončená svätou omšou. Bližšie informácie, inštrukcie a prihláška na: 
https://misijnediela.sk/misijna- 
 
7. V mene našej farnosti Pov. Bystrica - Rozkvet Vás v nedeľu 8. mája o 15-tej hodine 
srdečne pozývam do nášho farského Kostola PM Lasaletskej, kde sa uskutoční 
Veľkonočný organový koncert, ktorý odohrá vynikajúci organista a hudobný skladateľ 
István Nagy z Komárna.  

Dramaturgia koncertu je založená najmä na známejších a "ľúbivých" skladbách baroka, 
klasicizmu, romantizmu a tiež autorských dielach samotného interpreta.  



Určite sa oplatí prísť a svojou účasťou podporiť našu veľkú snahu - šírenie organovej 
kultúry v našom regióne. Sme jediná farnosť na Považí, ktorá pravidelne poriada 
koncerty vážnej hudby, ktoré z hľadiska hudobnej kvality nemajú konkurenciu.  
 
8. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva na Deň otvorených dverí. V sobotu 7. 
mája 2022 o 10:00 h po slávnostnom otvorení dverí bude nasledovať sv. omša v 
Kaplnke sv. Gorazda a následne prehliadka seminára a zábavný program. Pre všetkých 
bude pripravený chutný obed. Na záver sa uskutoční adorácia za duchovné povolania. 
 
9. Rádio Lumen pozýva na  Rozhlasovú púť Rádia LUMEN na Starých Horách, ktorá sa 
uskutoční 14. mája 2022. 
Informácie sú na oznamovacej tabuli. 
 
10. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v 
Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových 
vzťahoch. 

Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej 
stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. 
Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi. 
Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka.  
 
11.Mesiac máj je zasvätený k úcte Panne Márií. 
12.Upratovanie kostola v mesiaci máj je od čísla: 211   - 250.         
 
13.ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      01.05.  -  08.05. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                               08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                      11.00                 + Anton a Roman Čičút 

 PONDELOK                           17.00                       Za šťastný pôrod Janky                                                         

UTOROK                       17.00                  + Štefan Žídek /č.73/ 

STREDA                       07.15                   Za duše v očistci  

ŠTVRTOK                     17.00                 + Martin a Emília Šebeňová 

PIATOK                        17.00                   +František a Veronika 

SOBOTA                      07.15                   + Ján a Ján          

NEDEĹA                      08.00               Za Bp pre všetkých farníkov  

                                    11.00                + Ladislav    



. 


