
09.10. 2022                                   Rímskokatolícka Cirkev   
                                                        Farnosť Narodenia Panny Márie   
                                                        Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                  28. nedeľa cez rok  - C  
1.Dnes je 28. Nedeľa cez rok. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude o 15.00 hod. 
v Petroviciach.  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : sviatok  výročia posviacky katedrálneho chrámu v Žiline 
Utorok     : féria 
Streda      : féria  
Štvrtok     : féria.  
Piatok       : spomienka sv.Kalixta , pápeža a mučeníka 
Sobota      : spomienka sv.Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
Nedeľa     : 29. v období cez rok.  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Pondelok, utorok, piatok: 17.00 hod. 
Streda,                                              : 07.15 hod.  
Štvrtok                                              : 09.30 hod. 
Sobota                                              : 07.15 hod a 15.00 hod. /sobášna/ 
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 utorok bude sv. omša pre deti a žiakov 3. Ročníka. Srdečne pozývame.  
 
 5.V tomto mesiaci sa koná každý  utorok pred sv. omšou detský sv. ruženec. Panna 
Mária pozýva   aj deti k tejto modlitbe.   
 
6. Vo štvrtok sa uskutoční v našej farnosti rekolekčná sv. omša Bytčianskeho 
dekanátu. Začne sa sv. omšou v Petroviciach o 09.30 hod. 
 
6.V sobotu sa uskutoční sv. manželstva o 15.00 hod Tomáša Mišutku a Márie 
Makyňovej v Petroviciach. 
 
7.Slovenská katolícka charita oznamuje: pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska 
zriadila SKCH 23 centier podpory po celom Slovensku. Centrá podpory, ktoré otvorila 
SKCH navštívili Ľudia v núdzi už 70-tisíc krát. Pomáhajú odídencom z Ukrajiny aj 
ľuďom v núdzi začleniť sa do bežného života. A to prostredníctvom humanitárnej, 



psychologickej pomoci ,s vybavovaním rôznych dokumentov, ale i hľadaním školy, či 
škôlky. Ak poznáte ľudí, ktorí potrebujú pomoc: či už materiálnu, alebo pomoc 
s ubytovaním, alebo inými potrebami, kontaktujte  najbližšie centrum podpory. 
Kontakty nájdete na webových stránkach SKCH v sekcií Centrá podpory.  
 
8.  Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto na pozíciu vedúci Centra pre deti a 
rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici. Viac informácii na nástenke v inzeráte. 
 
9. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      09.10.   -  16.10. 2022 

               DEŇ  -                        ČAS                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                    11.00                   + Štefan a syn Markovič 

PONDELOK                          17.00                   + Štefan a Alžbeta                          

UTOROK                         17.00                + Ján a Elena, Dušan a Jarmila 

STREDA                         07.15                Za  zdravie a Bp matky 

ŠTVRTOK                      09.30                 Poďakovanie za dožitie 80 rokov  

PIATOK                         17.00                  + Ján a Anna 

SOBOTA                       07.15                + Štefan  

                                     15.00                 Za Bp pre novomanželov 

                                                       

NEDEĹA                       08.00                Za Bp pre všetkých farníkov   

                                     11.00                + Ján a Štefánia Peňákovi  

 
 
 
 
 


