
19.02. 2023                                 Rímskokatolícka Cirkev   
                                                 Farnosť  Narodenia Panny Márie  
                                                Tel.čís: 558 90 08 Petrovice      
 
                                               7. nedeľa  cez rok  - A 
1.  Dnes je 7. Nedeľa cez rok .  Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude 
v Pšurnoviciach o 15.00 hod. Prihlášky do  živého ružencového bratstva/čo znamená 
modliť sa každý deň jeden desiatok sv.ruženca/ sa zbierajú do 24.02. 2023. Môžete ich 
vložiť do krabičky na stolíku. 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok , utorok : féria  
Streda       : Popolcová streda.  
                     Začína nové liturgické obdobie pôstu. Trvá 40 dní. Mení sa liturgická farba, 
                     oltáre sa neozdobujú kvetmi, spievajú sa pôstne piesne, modlí sa bolestný  
                     ruženec, konajú sa krížové cesty, nekonajú sa zábavy. 
                     Kto sa zúčastní na pobožnosti Krížovej cesty môže získať za obvyklých  
                     Podmienok úplne odpustky. Krížová cesta sa bude konať v piatok a nedeľu. 
                     Môžu sa ju modliť deti, mládež, dospelí, chorí. 
                     Kto sa v piatok pomodlí po sv. prijímaní  modlitbu: Dobrý a preláskavy Ježišu 
                     môže získať úplne odpustky. 
                        V stredu je deň, keď budeme poznačení na čelo popolom. V tento deň je  
                         Prísny pôst zdržiavať sa mäsitého pokrmu. Znamená to, že iba raz do dňa 
                         sa môžeme dosýta najesť. 
Štvrtok , piatok, sobota : pôstna féria 
Nedeľa       : 1.pôstna. V tento deň a koná zbierka na Charitu. 
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach 
Pondelok,utorok,štvrtok,piatok :  17.00 hod. 
Streda                                               : 08.00 a 17.00 hod. 
Sobota                                              : 07.15 hod. 
Nedeľa                                             : 08.00 hod a 11.00 hod.  
 
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                  Pšurnovice : Streda  :  15.30 hod.                   
Sobota :                    17.00 hod.                                        Piatok   : 15.30 hod.   
                                                                                               Nedeľa : 09.30 hod.  
 
4.Krížová cesta :Petrovice :piatok:16.30 hod.     Pšurnovice :piatok : 15.00 hod. 
                                                 Nedeľa :14.00 hod.                         nedeľa :14.00 hod.  
 
Setechov: nedeľa : 14.00 hod.  
 



5.V sobotu bude stretnutie so žiakmi 3. Ročníka o 13.00 hod. v kostole v Petroviciach. 
So sebou si treba priniesť knižku Od srdca k srdcu. 
 
6. ROZPIS SV.OMŠÍ                                19.02.    -     26.02. 2023 

       DEŇ  -                                    ČAS                                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00              Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                    11.00                   + Anna a Ondrej                      

PONDELOK                         17.00                    + Ernest a Anna, Rudolf a Terézia 

UTOROK                         17.00                 Za duše  v očistci  

STREDA                          08.00                Na úmysel darcu  

                                        17.00                 + Beňadikt a Pavlína Frolo  

ŠTVRTOK                       17.00                 + Štefan Mišejka 

PIATOK                           17.00                Za obrátenie Mariána                                                                                                                       

SOBOTA                        07.15                 Za zdravie Pavla, Anny,Ivety a 

                                                                 Martiny                                                                               

NEDEĹA                        08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov   

                                      11.00                  Za zdravie Moniky,Martina,Kristíny 

                                                                 a Jakuba 

 


