
30.10. 2022                            Rímskokatolícka Cirkev   
                                                 Farnosť Narodenia Panny Márie   
                                                 Tel.čís: 558 90 08 Petrovice   
 
                                                  31. nedeľa cez rok  - C  
1.Dnes je 31. Nedeľa cez rok.  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok  : féria 
Utorok      : Slávnosť všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok. 
Streda       : Spomienka na všetkých zosnulých veriacich. Pobožnosť za zosnulých bude v  
                     Petroviciach po sv. omši na cintoríne. 
Štvrtok      : féria. Prvý štvrtok v mesiaci november. Deň modlitieb za duchovné  
                     Povolania. 
Piatok      :  spomienka Najsvätejšieho srdca .Prvý piatok v mesiaci. Poklona pred  
                    sv. oltárnou bude po sv. omši. 
Sobota     : spomienka Panny Márie. Fatimský ruženec bude o 06.45 hod.  
Nedeľa     : 32.v období cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci november. 
                      
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Pondelok, streda,štvrtok, piatok: 17.00 hod. 
Utorok                                             : 08.00 hod a 11.00 hod. 
Sobota                                             : 07.15 hod. 
Nedeľa                                           : 08.00 hod. a 11.00 hod.  
 
Setechov: streda:   11.00 hod.                      Pšurnovice : streda: 15.30 hod. 
                   Štvrtok : 15.30 hod.                                             piatok : 15.30 hod. 
                   Sobota  :17.00 hod.                                            Nedeľa : 09.30 hod.  
 
4.V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Zaopatrovanie chorých bude od 07.30 hod. 
 
 
5.Sv.spoveď Petrovice : 1. hod pred sv. omšou  
                      Setechov   : štvrtok   : 14.00 hod.  
                      Pšurnovice : piatok  : 14.00 hod.  
V prípade potreby bude možnosť sa vyspovedať aj po sv. omši. 
 
6.Od 01. – 08.novembra môžeme získať pre našich zosnulých úplne odpustky , ktoré 
možno privlastniť iba dušiam v očistci. 
K tomu je potrebné splniť tieto podmienky: 
a/ návšteva kostola, kaplnky, alebo cintorína spojená s modlitbou Otče náš  a verím  



v Boha 
b/sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. 
c/Vylúčiť pripútanosť k hriechu.  
 
7.Čistenie kostola v mesiaci november je od čísla: 1. – 30.  
 
8. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      30.10.  -  06.11. 2022 

               DEŇ  -                        ČAS                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                            08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                    11.00                  +  Peter a Milan 

PONDELOK                          17.00                  +Anna                      

UTOROK                         08.00               Za Bp pre farníkov  

                                        11.00                + Vincent Kubica,Michal a Anna 

STREDA                         17.00               +  Za všetkých zomrelých farníkov 

ŠTVRTOK                      17.00                +Michal a Mária 

PIATOK                         17.00                Za poďakovanie pre neznámeho darcu 

SOBOTA                       07.15                Za uzdravenie a Bp pre Jojka                                                    

NEDEĹA                       08.00                Za Bp pre všetkých farníkov   

                                     11.00                + Karol a Anna 

 

 

 
 
 
 


