
27.3.2022                                            Rímskokatolícka Cirkev   
                                                     Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                     Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                              4. pôstna nedeľa  - rok C  
1.Dnes je 4. Pôstna nedeľa. Krížová cesta bude o 14.00 hod. v Petroviciach, 
Setechove a Pšurnoviciach. Dnes o 18.00 hod. sa koná stretnutie rodín na fare.. 
Diskusia bude na tému život v rodinnom kruhu. Srdečne pozývame. 
 
2.Liturgický kalendár:  
Pondelok – sobota : feriálne dni pôstu. 
Nedeľa                     : 5. Pôstna. Prvá nedeľa v mesiaci apríl.  
Na budúcu nedeľu z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa koná 
celoslovenská  zbierka na pomoc vojnového konfliktu na Ukrajine. 
 
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.V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Po sv. omši sa koná adorácia pre vyloženou 
sv. oltárnou. Zaopatrovanie chorých začne ráno od 07.30 hod. 
Sv. spoveď  : Petrovice :  1.hod.pred sv. omšou 
                      Setechov  :   štvrtok :  14.30 hod. 
                      Pšurnovice : piatok : 14.00 hod.   
 
5.V sobotu sa modlíme fatimský ruženec o 06.45 hod.  
 
6. Cirkevná základná škola Kráľovnej pokoja so sídlom Na Závaží 2 v Žiline srdečne pozýva 
rodičov s deťmi predškolákov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať v dňoch 5. a 6. 
apríla v priestoroch školy v čase od 15.00 do 17.30 hod. Bližšie informácie nájdete na web 
stránke www.sskp.sk.  
 
7.V tomto týždni si môžete nahlásiť starších a chorých k veľkonočnej sv. spovedi. 
 
8.Spoločná predveľkonočná sv. spoveď sa bude konať v našej farnosti  dňa 10.04. 
2022 poobede od 14.30 hod   - 15.30 hod.   
 
9.Upratovanie kostola v mesiaci apríl je od čísla : 181  - 210 + bytovka.  
 



10.Už jedenástykrát prichádza Slovenská katolícka charita s ponukou spojiť 
prežívanie pôstneho obdobia v rodinách a farnostiach s podporou charitnej práce na 
africkom kontinente prostredníctvom kampane Pôstna krabička. Ide o pomoc pre 
núdznych v Ugande a Rwande. Hoci nežijeme ľahkú dobu, verím, že Boh požehná 
vašu štedrosť a otvorenosť voči druhým, aj keď sú od nás vzdialení. 
    Tieto krabičky sa nachádzajú na stolíku v obálke  s možnosťou zobrať si ich domov 
a podľa možnosti sa môžete zapojiť do tejto akcie.   
 
 11.   ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      27.3.   -  3.4. 2022 

               DEŇ  -                          ČAS                  ÚMYSEL  

        NEDEĽA                            08.00               Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                  11.00               + Anna a Augustín Galo 

PONDELOK                           17.00                  +Štefan Žídek                                                   

UTOROK                       17.00              + Jozef a Pavol   

STREDA                        07.15             Za spásu duše Terézie 

ŠTVRTOK                     17.00              + Bohdan a Vilma Hrtánková  

PIATOK                         17.00              + Jozef J. 

SOBOTA                       07.15              + Jozef Slivoň       

NEDEĹA                      08.00                Za Bp pre všetkých farníkov  

                                    11.00                + Ivan Fupšo  

                                                    

 
 

 
 
 
 
 


