
27.11. 2022                                 Rímskokatolícka Cirkev   
                                                 Farnosť Narodenia Panny Márie   
                                                 Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                  1.Adventná nedeľa  - rok A  
                                                         
1.Dnes je 1.Adventná nedeľa. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude o 15.00  
v Setechove. Po sv. omšiach sa koná zbierka na charitu. Kto chce môže použiť aj šek. 
Adventné obdobie je  časom očakávania. Trvá 4 týždne. Budeme počúvať predpovede 
starozákonných prorokov o príchode spasiteľa sveta. Symbolom je adventný veniec. 
Modlíme sa radostný ruženec. 
Na stolíku sa nachádza adventná večerná modlitba pri zažatej svieci. Môžete si ju  
zobrať a spoločne sa domu ju modliť. 
Po sv. omši bude nácvik koledníkov Dobrej noviny. 
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok ,utorok: féria 
Streda      : sviatok sv. Ondreja, apoštola 
Štvrtok     : féria. Deň modlitieb za duchovné povolania. 
Piatok       : spomienka Božského srdca Ježišovho. Prvý piatok v mesiaci. Poklona  
                     pred sv. oltárnou bude po sv. omši 
Sobota      : spomienka Panny Márie. Fatimský ruženec bude o 06.45 hod. 
Nedeľa      : 2.adventná. Prvá nedeľa v mesiaci december. 
            
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Pondelok , streda, sobota: 07.15 hod. 
Utorok, štvrtok, piatok :    17.00 hod. 
Nedeľa                               : 08.00 hod. a 11.00 hod.  
 
Setechov: štvrtok:   15.30 hod.                      Pšurnovice : piatok: 15.30 hod. 
                   Sobota :  17.00hod.                                              Nedeľa:09.30 hod.    
 
4.V pondelok bude o 15.00 hod. v Pšurnoviciach pohrebná sv. omša za p.Jozefa Bočka. 
 
5.V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.  
Sv. spoveď: Petrovice : 1.hod. pred sv. omšou 
                     Setechov  :   štvrtok:  14.30 hod. 
                     Pšurnovcie :piatok : 14.00 hod.  
 
6.Zaopatrovanie chorých bude v piatok o 07.30 hod. Bude sa dávať aj pomazanie sv. 
olejom.  
 



7.V sobotu  03.12. 2022 pozývam na pracovné stretnutie rodičov žiakov 3. ročníka na 
faru o 14.00 hod.  
 
8.SOŠ sv. Márie Goretti a zdravotná škola sv. Františka v Čadci pozývajú na deň 
otvorených dverí dňa 01.12. 2022. Inf.nájdete na oznamovacej tabuli.  
 
9. Kto chce prijať  koledníkov počas Vianoc si môže vypísať lístok a vložiť do  krabičky  
ktorá sa nachádza na stolíku.  
 
10. Členovia SSV si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy v zákristií kostola. 
Členský poplatok je 8 eur na rok 2023. 
 
11.Čistenie kostola v mesiaci december je od čísla 31  - 60. 
12. "Pozývame vás na Program AMORIS pre manželov, zameraný na posilnenie 
manželstva. Program sa uskutoční v Žiline o dva týždne, v sobotu a v nedeľu 
popoludní. Súčasťou bude svätá omša s príhovorom pre manželov a tiež možnosť 
obeda pre celú rodinu. Počas programu sa o deti postarajú animátori. Prihlásiť sa 
môžete najneskôr do 4. decembra na www.amoris.sk." 

13. ROZPIS SV.OMŠÍ                     27.11.  – 04.12. 2022 

               DEŇ  -                        ČAS                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                   11.00                +  Ladislav, Alžbeta Hrtánek  

PONDELOK                         07.15                + Jozef a Mária               

UTOROK                         17.00             Za dobrodincov 

STREDA                          07.15            + Ján, Emília,Mária Mančicovi  

ŠTVRTOK                      17.00              Za Bp rodiny Várošovej  

PIATOK                         17.00               Za Bp Boženky                                                                       

SOBOTA                       07.15               Za poďakovanie dožitia 70 rokov a  

                                                              s prosbou o ďalšiu pomoc                                                

NEDEĹA                       08.00                Za Bp pre všetkých farníkov   

                                     11.00                 + Matúš Fupšo  

 

 
 


