
31.7. 2022                                   Rímskokatolícka Cirkev  
                                                      Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                      Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
                                              
                                              18. nedeľa cez rok  - C  
1.Dnes je 18. Nedeľa cez rok.  
 
2.Liturgický kalendár:  
Pondelok : spomienka sv.Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi  
Utorok, streda  : féria  
Štvrtok               : spomienka sv.Jána Máriu Vianneya, kňaza  
                              Deň modlitieb za duchovné povolania  
Piatok                 : spomienka Božského srdca Ježišovho. Prvý piatok v mesiaci. 
                             Poklona pred sv.oltárnou bude po sv.omši.  
Sobota               : sviatok Premenenia Pána. Fatimský ruženec bude o 6.45 hod.  
Nedeľa               : 19.v období cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci august. 
 
3. 3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach: 
Pondelok,utorok,štvrtok, piatok: 17.00 hod. 
Streda, sobota                               : 07.15 hod. 
Nedeľa                                            : 08.00 hod.  
 
Setechov: štvrtok : 15.30 hod.                                    Pšurnovice : piatok : 15.30 hod.  
                   Nedeľa : 11.00 hod.                                                          Nedeľa : 09.30 hod.  
 
4.V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. 
Sv.spoveď sa koná: Petrovice   : 1.hod pred sv.omšou 
                                   Setechov    : štvrtok :   14.30 hod. 
                                   Pšurnovice : piatok :    14.00 hod.  
 
5.Zaopatrovanie chorých bude v piatok od 07.30 hod., Setechov,Petrovice, dom 
seniorov, Pšurnovice.  
 
6.Na budúcu nedeľu bude druhá sv.omša o 11.00 hod v Setechove z príležitosti 
výročia vysviacky kaplnky. V Petroviciach nebude v nedeľu 7.8. 2022 druhá sv.omša.  
 
7.Sv.manželstva chcú prijať Dominik  Kudla z Lietavskej Lúčky a Martina Bulíková 
z Petrovíc.  
 
8. Drahí bratia a sestry, aj tento rok môžete pomôcť deťom, ktoré majú chuť sa 
vzdelávať, ale nemajú k tomu potrebné pomôcky. Od 1.8. - 31.8. bude prebiehať v 
našej farnosti Zbierka školských pomôcok. Priniesť môžete školské tašky, 



vrecúška na prezúvky, písacie potreby, temperové farby, pastelky, nožnice 
kružidlá, zošity, výkresy, pravítka, kancelársky papier, teplákové súpravy, tenisky, 
cvičky, ale aj prípadne tablet alebo notebook, ktoré už nepoužívate. Tieto pomôcky 
môžete vložiť do krabice v predsieni kostola v Petroviciach alebo priniesť do 
sakristie.  

V mene všetkých detí, ktorým sa rozdelí táto pomoc, vám zo srdca ďakujeme. 
 
Farská charita tiež ponúka pre rodinu, ktorá by potrebovala, funkčnú sušičku na 
prádlo a tlačiareň k počítaču. Ak by mal niekto o túto elektroniku záujem, prosím 
najneskôr do 7.8. nahláste meno a telefónne číslo v sakristii kostola alebo môžete 
napísať SMS na t.č. 0904 234 464 a ozveme sa vám späť.  
 
9. Srdečne by sme chceli pozvať všetky deti od šiestich  do jedenástich rokov na 
opätovne organizovanú letnú akciu s názvom Noc na fare. Všetky deti sa môžu tešiť 
na rôzne hry a súťaže, odmeny, množstvo dobrodružstva, detskú sv. omšu, 
prekvapenie, opekačku, no najmä na neopísateľnú atmosféru plnú zábavy so svojimi 
kamarátmi. 
Keďže aj počet deti je obmedzený, veľmi by sme Vás –rodičov chceli poprosiť, aby ste 
nám dali vedieť prostredníctvom SMS, ak máte záujem, aby sa vaše deti zúčastnili 
tejto akcie/z organizačných dôvodov najneskôr do 7.8. 2022 a následne vypísali 
návratku, ktorá je umiestnená v kostole. Telefónne číslo nájdete na plagáte, na 
nástenke pri farských oznamoch. Na všetky deti sa už teraz veľmi tešíme.  
10.Upratovanie kostola v mesiaci august je od čísla 351  - 400. 
11. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      31.7.  -  7.8. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                          08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                 11. 00           + Ignác a Alojzia Levko,Milan a Jana Mikulcovi 

PONDELOK                            17.00                + Alojz a Veronika Slesárovi                                                          

UTOROK                       17.00             Za uzdravenie a Bp Oľgy Židekovej  

STREDA                       07.15             Za Bp a ochranu vdp.Ľubomíra Guniša          

ŠTVRTOK                    17.00              + Gabriel a Margita Lulák 

PIATOK                        17.00              + Milan, Dominik,Paulína 

SOBOTA                      07.15             + Štefánia,Pavol Hrtánek /Šupena/ 

NEDEĹA                      08.00              Za Bp pre všetkých farníkov  

 

SETECHOV                11.00   -   Výročná. 



                                                     

                                                                        

 
 
 
 


