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Farnosť  Petrovice 

Povzbudenie vášho kňaza 

Pôstny čas začína gradovať. Svet je v bolesti a 

ľudia majú strach a obavy. Dokonca také 

prejavy ako podanie rúk  či objatie môže 

priniesť zhoršenie situácie. Čo robiť?            

Boží syn Ježiš Kristus nám hovorí: radujte 

sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Je 

potrebné byť blízko duchovne a podporovať 

túto situáciu modlitbou a službou každý podľa 

svojich možností a schopností. Aj táto situácia 

je jednou zastávkou krížovej cesty. Pán to 

všetko zvládol. Preto bude nám pomáhať, aby 

sme to aj my s ním zvládli a potom mohli 

oslavovať jeho milosrdenstvo. 

Kalendár – apríl 2020 

1. 4. Streda po 5. pôstnej nedeli 

2. 4. Štvrtok po 5. pôstnej nedeli 

3. 4. Piatok po 5. pôstnej nedeli 

4. 4. Sobota po 5. pôstnej nedeli 

5. 4. Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána 

6. 4. Pondelok Veľkého týždňa 

7. 4. Utorok Veľkého týždňa 

8. 4. Streda Veľkého týždňa 

9. 4. Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok 

10. 4. Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána 

11. 4. Biela sobota 

12. 4. Veľkonočná nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou) 

13. 4. Pondelok vo Veľkonočnej oktáve 

14. 4. Utorok vo Veľkonočnej oktáve 

15. 4. Streda vo Veľkonočnej oktáve 

16. 4. Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve 

17. 4. Piatok vo Veľkonočnej oktáve 

18. 4. Sobota vo Veľkonočnej oktáve 

19. 4. 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 

20. 4. Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli 

21. 4. Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi 
(ľubovoľná spomienka) 

22. 4. Streda po 2. veľkonočnej nedeli 

23. 4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
(spomienka) 

24. 4. Sv. Juraja, mučeníka alebo Sv. Fidéla zo 
Sigmaringenu, kňaza a mučeníka (ľubovoľná 
spomienka) 

25. 4. Sv. Marka, evanjelistu (sviatok) 

26. 4. 3. veľkonočná nedeľa 

27. 4.Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli 

28. 4. Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka alebo Sv. 
Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza 
(ľubovoľná spomienka) 

29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, 
patrónky Európy (sviatok) 

30. 4.  Sv. Pia V., pápeža (ľubovoľná spomienka) 

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. 

Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.    

A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. 

  Veríš tomu?“          (Jn 11,25-26) 

Usmernenia ohľadom slávenia verejných 

bohoslužieb 

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na 

pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie 

opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, 

zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení 

verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. 

Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie 

a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských 

úradov. Veľká noc bude tento rok slávená bez 

účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré 

biskupským konferenciám zaslala Kongregácia 

pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj 

Apoštolská penitenciária. 

Naše farské oznamy 

Sv. spoveď verejná sa nekoná. Vo vážnom 

nebezpečenstve ohrozenia života môžete si 

privolať kňaza alebo ak nutne potrebujete 

osobne pri fare. Existuje aj mimosviatostné 

odpustenie hriechov to znamená odpustenie 

hriechov bez sv. spovede. Je treba si vzbudiť 

dokonalú ľútosť s podmienkou, že pri najbližšej 

príležitosti ,ak to bude fyzicky možné sa 

vyznám z hriechov kňazovi. 

Sv.omše: Tv LUX alebo Radio LUMEN 

Spoločná modlitba vo farnosti  

o 15,00 Korunka BM 

o 20,00 modlitba bolestného ruženca  

ďalšie info o mimoriadnej situácii: TKKBS 



Povzbudenie pápeža Františka 

Pane, tvoje slovo tne do živého a týka sa nás, 

všetkých. V tomto našom svete, ktorý ty miluješ 

viac než my, sme napredovali plnou rýchlosťou a 

cítili sa silní a schopní na všetko. Lakomí po 

zárobku, nechali sme sa pohltiť vecami a 

vyčerpať náhlením. Nezastavili sme sa pred 

tvojimi výzvami, nepohli nami vojny a planetárne 

nespravodlivosti, nepočuli sme volanie 

chudobných a našej ťažko chorej planéty. 

Napredovali sme bezohľadne a mysleli sme si, že 

navždy zostaneme zdraví na chorom svete. 

Teraz, keď sa nachádzame na rozbúrenom mori, 

voláme k tebe: „Zobuď sa, Pane!” 

Voláš nás, aby sme prijali tento čas skúšky ako 

čas rozhodnutia sa. Nie je to čas tvojho súdu, ale 

nášho súdu: čas vybrať si, čo stojí za to a čo sa 

pomíňa, rozoznať, čo je nevyhnutné od toho, čo 

nie je. Je to čas presmerovať náš život k tebe, 

Pane, a k druhým. A môžeme pritom pozerať na 

toľkých našich spolupútnikov, ktorí zareagovali v 

čase strachu a darovali svoj život. Je to účinná 

sila Ducha rozliata a stvárnená do rôznych podôb 

sebadarovania. Je to život Ducha, ktorý je 

schopný zachrániť, oceniť a ukázať, ako naše 

životy udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa 

obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú na 

titulkách novín a časopisov ani na veľkých 

pódiách posledného show, ale bezpochybne 

práve oni dnes píšu rozhodujúce udalosti našich 

osudov: lekári, zdravotné sestry, zamestnanci 

supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, 

prepravcovia, poriadkové služby, dobrovoľníci, 

kňazi, rehoľné sestry a toľkí iní, ktorí pochopili, že 

nikto sa nezachráni sám. Zoči-voči utrpeniam, 

kde sa meria opravdivý rozvoj našich národov, 

objavujeme a zakúšame Ježišovu veľkňazskú 

modlitbu „aby všetci boli jedno“ (porov. Jn 17, 21). 

Koľkí ľudia každý deň prejavujú trpezlivosť, šíria 

nádej a snažia sa nezasievať paniku, ale 

spoluzodpovednosť. Koľkí otcovia, matky, starí 

rodičia či učitelia ukazujú našim deťom malými a 

každodennými gestami, ako čeliť a prechádzať 

krízou prispôsobením svojich zvykov, povznášať 

zrak a podnecovať modlitbu. Koľkí ľudia sa 

modlia, obetujú a prihovárajú za dobro všetkých.  

Modlitba a tichá služba – toto sú naše víťazné 

zbrane. 

Pán nás oslovuje a uprostred našej búrky nás 
pozýva prebudiť a aktivovať solidaritu a nádej, 
schopné dať istotu, oporu a zmysel týmto 
hodinám, v ktorých sa zdá, že všetko sa potápa. 
Pán sa prebúdza, aby prebudil a oživil našu 
veľkonočnú vieru. Máme predsa kotvu: v jeho 
kríži sme boli zachránení. Máme kormidlo: v jeho 
kríži sme boli vykúpení. Máme nádej: v jeho kríži 
sme boli uzdravení a objatí, aby nás nikto a nič 
neodlúčilo od jeho vykupiteľskej lásky. Uprostred 
izolácie, v ktorej trpíme nedostatkom citových 
prejavov a stretnutí a zakúšame ako nám chýbajú 
toľké veci, vypočujme si ešte raz zvesť, ktorá je 
našou záchranou: vstal z mŕtvych a žije medzi 
nami! Pán nás zo svojho kríža vyzýva, aby sme 
našli život, ktorý na nás čaká, vnímali tých, ktorí 
sa na nás obracajú, aby sme posilňovali milosť, 
ktorá v nás prebýva, uvedomovali si ju a 
motivovali sa ňou. Neuhasme ten tlejúci knôt 
(porov. Iz 42, 3), ktorý nikdy neochorie, a 
umožnime mu znova zapáliť nádej. 
 
Objať jeho kríž znamená nájsť odvahu objať 
všetky protivenstvá terajšej doby, zanechať na 
chvíľu náš zhon po všemohúcnosti a vlastníctve, 
aby sme dali priestor tvorivosti, ktorú je schopný 
vzbudiť iba Duch Svätý. Znamená to nájsť 

odvahu otvárať priestory, kde sa všetci budú 
môcť cítiť ako povolaní a umožniť nové formy 
pohostinnosti, bratstva a solidarity. V jeho kríži 
sme boli spasení, aby sme prijali nádej a 
umožnili, aby ona posilňovala a udržiavala všetky 
možné spôsoby a cesty, ktoré nám môžu 
napomôcť chrániť sa a chrániť druhých. Objímme 
Pána, aby sme objali nádej: toto je sila viery, 

ktorá oslobodzuje od strachu a vlieva nádej. (Z 
príhovoru pápeža Františka pri Urbi et Orbi  
27.3.2020)                          

Ponuka Farskej charity: 

- ak by niekto zo starších nad 65 rokov, alebo 

tí, ktorí sú v karanténe, potreboval priniesť 

nákup, je potrebné sa ozvať na tel. číslo 0904 

234 464 (Z.Žídeková), 

- ak by niekto potreboval bavlnené ušité rúška, 

vieme zabezpečiť a priniesť, 

-farská charita hľadá ochotných dobrovoľníkov, 

ktorí majú čas a chcú sa teraz zapojiť do 

pomoci s nákupmi a so šitím bavlnených 

rúšok... kontakt -0904 234 464 (Z.Žídeková) 

Buďme jedno srdce a jedna duša na 

slávu Božiu 

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  

Petrovice 78, 013 53                                                          
Tel.čís: 041/558 90 08,  mail:  petrovice@fara.sk               
Aktuálne farské oznamy sú na nástenke v kostole 
alebo na linku: 
www.obecpetrovice.info/section/default/1794 
Vaše nápady a pripomienky ku farskému listu 
môžete posielať na mail: 

charita.petrovice@gmail.com   Ďakujeme      
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