Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
- Mladí ľudia narodení v rokoch 2000, 1999 a starší, ktorí chcú prijať
sviatosť birmovania na budúci rok nech si vyzdvihnú vzadu na stolíku
prihlášky. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať osobne na fare správcovi
farnosti Bohumilovi Piešťanskému, a to v stredu, vo štvrtok a v piatok po
večernej sv. omši do 19:30 hod. Prípravu začneme v septembri, a ak bude
prihlásených viac ako 50 mladých, môžeme o birmovku požiadať na budúci
rok. Zápis ukončíme 21.6. 2015.
- V utorok a v stredu po večernej sv. omši o 18:45, bude nácvik na 1. Sv.
prijímanie. V utorok bude prvá skupina, ktorá bude mať 1. sv. prijímanie
o 9:00 hod. V stredu bude druhá skupina, ktorá prvý krát príjme sv.
prijímanie o 11:00. Sviatosť zmierenia pre rodičov a deti bude v sobotu 13.6.
Pre prvú skupinu od 9:00 hod do 10:00 hod. Pre druhú skupinu od 10:00 do
11:00.
- V dňoch 6.-10. júla 2015 bude v pastoračnom centre na Šípku prebiehať
letný prímestský tábor pre deti ukončeného 1.až 7. ročníka základnej školy.
Prihlášky nájdete vzadu na stolíku. S prihláškou, prosíme, odovzdajte aj
vyplnené tlačivo o súhlase so spracovaním osobných údajov pre našu
organizáciu Domka.
- V mesiaci júl v termíne od 18.7. do 24.7. sa uskutoční letný pobytový tábor.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
- Dnes bude modlitba ruženca a výmena ružencových tajomstiev o 15,00 hod.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará sk. č. 2.
Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 7.6. - 14.6.2015

miesto

deň
Nedeľa

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.6.

hodina

úmysly sv. omší

Šípok

7,30 hod.

za veriacich farnosti

M.Uherce

8,00 hod.

† Karol Šuňal

Šípok

9,00 hod.

† Emil

Šípok

11,00 hod.

za požehnanie dobrodincov Jaspolu

Šípok

18,00 hod.

† rodičia Július a Amália, synovia Ivan a Vladimír

Pondelok
8.6.

M.Uherce 15,30 hod.

Utorok

Šípok

9.6.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Streda

Šípok

10.6.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

† Róbert Guba, rodičia, sestra Sidónia
† Milan Guba
† Jozef a Mária Vanková, rodina Šmátralová
† Jozef Bugár a rodičia
† Viola Krugová

Štvrtok

Svätého Barnabáša

11.6.

apoštola - spomienka

Piatok

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

12.6.

slávnosť

Šípok

18,00 hod.

† Pavol Bezák

Sobota

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

M.Uherce

7,30 hod.

† Stanislav Dolinaj

13.6.

spomienka

Šípok

18,00 hod.

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Šípok

7,30 hod.

† rodičia Krištofoví, brat František a star. rodičia Mesarošoví

M.Uherce

8,00 hod.

† Anton Dinka

Šípok

9,00 hod.

† Mária Ištvánová

Šípok

11,00 hod.

† za veriacich farnosti

Nedeľa
14.6.

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Šípok

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

† Jozef Jamrich
† Štefan a Mária Lačná

