
22.05. 2022                                 Rímskokatolícka Cirkev   
                                                      Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                                     Tel.čís: 558 90 08 Petrovice    
 
                                      6. Veľkonočná nedeľa. – rok C  
1.Dnes je 6. Veľkonočná nedeľa. Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude o 15.00 
hod. v Setechove.   
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : féria 
Utorok     : spomienka Panny Márie – pomocnica kresťanov 
Streda      : féria 
Štvrtok    : Slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. 
Piatok     : féria  
Sobota    : féria 
Nedeľa    : 7. Veľkonočná.  
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach: 
Pondelok, utorok, piatok : 17.00 hod. 
Streda, sobota                   : 07.15 hod. 
Štvrtok                                : 08.00 hod. a 17.00 hod. 
Nedeľa                                : 08.00 hod. 
 
Setechov: streda : 17.00 hod.                     Pšurnovice : štvrtok : 15.30 hod. 
                   Nedeľa : 11.00 hod.                                          piatok :   15.30 hod. 
                                                                                                 Nedeľa : 07.00 hod.  
 
4.V utorok  sa koná žiacka sv. omša o 17.00 hod. Pozývame všetky deti ale zvlášť 
tretiakov.  
 
5.V sobotu bude stretnutie so žiakmi 3. Ročníka v kostole o 13.00 hod. Je potrebné si 
priniesť modlitebnú knižku od srdca k srdcu. 
 
5. V nedeľu sa koná hodová sv. omša v Setechove z príležitosti slávnosti Panny Márie 
pomocnice kresťanov. Bude sa konať pešia púť do Setechova z Petrovíc. Odchod bude 
o 09.30 hod. spred kostola. Farníci zo Setechove srdečne všetkých pozývajú na hodovú 
slávnosť.  
 
6. Na budúcu nedeľu sa začne v našej diecéze duchovná príprava na 10.svetové 
stretnutie rodín. Ponúkne vám príležitosť chvíľu sa zastaviť a získať podnety pre 
posilnenie vášho manželského a rodičovského poslania, ktoré  vám Boh zveril. Viac 
o duchovnej príprave nájdete na stánke dcza.sk resp. letáčiku, ktorý je na stolíku pri 
novinách. Pozývame na stretnutie, ktoré a uskutoční na fare. 



 
 7.  V sobotu 4.júna 2022) má náš dekanát Bytča Fatimskú sobotu v Rajeckej Lesnej, 
ktorú budeme sláviť spoločne s naším biskupom Tomášom. Sv. omša začína o 18,00, 
predtým od 17,00 sa modlí sv. ruženec.  
Kto by sa chcel zúčastniť na tejto púti môže sa prihlásiť v zákristií kostola do 01. 06. 
2022.  
 
8.   Radi by sme cez letné prázdniny po dlhšej pandemickej prestávke opätovne 
zorganizovali detskú akciu Noc na fare. 
Avšak k tomu potrebujeme ochotných mladých ľudí od 15. Rokov z celej farnosti, ktorí 
by chceli dobrovoľne prispieť svojou pomocou s prípravou tejto obľúbenej farskej 
akcie. 
Termín uskutočnenia Noci na fare dohodneme na najbližšom stretnutí, aby sa všetky 
deti mali dôvod tešiť. 
V prípade, že chcete byť dobrovoľníkmi a spolupodieľať sa na tejto akcii, príďte 3.6./v 
piatok/ o 18.00 hod. na faru. Ak tento termín nie je vyhovujúci, prosím informujte 
p.farára o vašom záujme pomôcť.  
 
9. .  ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      22.5.   -  29.5. 2022 

               DEŇ  -                               ČAS                  ÚMYSEL  

         NEDEĽA                               08.00                 Za Bp pre všetkých farníkov  

                                                      11.00                 Za Bp pre rodinu Márie 

 PONDELOK                           17.00                       + Alojz, Viktória, Alojz                                                   

UTOROK                       17.00                   Za Božie milosrdenstvo Františky 

STREDA                       07.15                   + Barbora Čučiaková 

ŠTVRTOK                    08.00                   Za Bp pre farníkov  

                                    17.00                    Za zdravie a Bp pre rodinu Jany 

PIATOK                       17.00                   Za zdravie a Bp pre rod.Jaroslava 

SOBOTA                     07.15                   Za zdravie a Bp pre rod.Juraja     

NEDEĹA                     08.00                    Za Bp pre všetkých farníkov  

               

Setechov              nedeľa   11.00 hod.                    

 

 



 
 
 
 
 


