
19.06. 2022                              Rímskokatolícka Cirkev  
                                                   Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                   Tel.čís: 558 90 08 Petrovice  
 
                                             12. nedeľa cez rok  - C  
1. Dnes je 12. Nedeľa cez rok. Pri 2.sv.omši pristúpia žiaci 3. Ročníka k 1.sv.prijímaniu. 
Zhromaždia sa pri fare o 09.45 hod. Predné lavice sú vyhradené pre rodičov a krstných 
rodičov.  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok  : féria 
Utorok      : spomienka sv. Alojza Gonzágu , rehoľníka  
Streda       : spomienka sv. Jána Fišera , biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov   
Štvrtok      : Slávnosť Narodenia sv.Jána Krstiteľa  
Piatok        : Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho . 
                     Veriaci , ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu,  
                     Môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.  
                     Tento deň je svetovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov.  
Sobota      : spomienka Nepoškvrneného srdca Panny Márie  
Nedeľa      : 13. V období cez rok. V tento deň sa koná zbierka na dobročinné diela  
                     Sv. Otca.  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach: 
Pondelok, štvrtok, piatok : 17.00 hod. 
Utorok,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 sobotu uzatvoria sv. manželstva  v Petroviciach  Jozef Gežo a Erika Kopuniková  
o 15.00 hod.  
 
5.Farnosť  Višňové pozýva  manželov na 12.diecéznu púť   rodín v dňoch 25. -26.júna 
2022.Program sa nachádza na oznamovacej tabuli.  
 
6.Sviatosť manželstva uzatvoria Ján Šimák z Petrovíc a Veronika Papučíková z Maršovej 
Rašova vo farnosti Predmier. 
 
7. 
 



Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční výnimočná udalosť pre rodiny: 10. Svetové stretnutie 
rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa na budúcu nedeľu stretli rodiny po celom 
svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie 
rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna.  
Začneme spoločným slávením Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom 
a s rodinami na stretnutí v Ríme. Popoludní je pre vás pripravený hodnotný a zaujímavý program pre 
celú rodinu.  
Viac informácií nájdete na farskej výveske, ako aj na diecéznej stránke alebo na stránke 
ssr2022.sk.  
Cez tieto stránky sa dnes večer (v nedeľu) o 19.00 môžete pripojiť aj ku štvrtému online 

zastaveniu rodín v rámci duchovnej prípravy.   
Zo srdca vám žehnám a teším sa na stretnutie s vami.  
Váš biskup Tomáš.  
 

8.ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      19.06.  -  26.06. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                               08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                      10.00                 Za Bp pre prvoprijímajúce deti 

PONDELOK                                17.00                   + Pavol a Jozef                                                                      

UTOROK                          07.15                Za uzdravenie Patrície 

STREDA                          07.15                + Ján, Matej,Jana 

ŠTVRTOK                       17.00                 Za úbohé duše 

PIATOK                           17.00              +Anton,Roman,Margita,Štefan, Roman 

SOBOTA                         07.15               + Tomáš a Amália Makyňová 

NEDEĹA                         08.00                  Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                             11.00                        + Pavol,Anna, Peter 

 


