Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
JEDENÁSTA 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, v piatok po
večernej sv. omši do 19:30 hod. a v nedeľu po sv. omšiach. Prípravu začneme
v septembri a ak bude prihlásených viac ako 50 mladých, môžeme o birmovku
požiadať na budúci rok. Zápis ukončíme 21.6. 2015.
- Tábory sa nám plnia, preto čím skôr treba odovzdať na fare prihlášku.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
- Dnes je zbierka na mládež, vyhlásená biskupským úradom.
- 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 14.6. - 21.6.2015

miesto

deň
Nedeľa

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

14.6.

hodina

úmysly sv. omší

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

Šípok

18,00 hod.

poďakovanie za dožitých 70 rok. života, prosba o zdravia a Bož.pomoc pre Otíliu

Pondelok
15.6.

M.Uherce 15,30 hod.

Utorok

Šípok

16.6.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Streda

Šípok

17.6.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Štvrtok

Šípok

18.6.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Piatok

† rodičia Sobotoví a zomrelí z rodiny Sobotovej a Dolinskej
† rodičia Negoví, brat Peter
za zdravie a Božie požehnanie pre matku s deťmi
† starí rodičia z oboch strán, Záhumenskí, Šípošoví a ich deti
† Jozef Grenčík
† Marcel a Anastázia Majeroví
† Valéria a Július Verešoví

19.6.

Šípok

18,00 hod.

† rodičia a brat Gašparovičoví

Sobota

M.Uherce

7,30 hod.

za obrátenie

20.6.

Šípok

18,00 hod.

† Jozef a Marta Belianskí, rodičia a Ľudovít

Šípok

7,30 hod.

† Emil Gajdoš, rodina Chlpeková a Mateašková

M.Uherce

8,00 hod.

† Teodor a Štefánia Vanková

Šípok

9,00 hod.

za veriacich farnosti

Šípok

11,00 hod.

† Jozef Záhumenský, Vladimír Šípoš

Nedeľa
21.6.

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

