Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Dôležitý oznam!
V nedeľu 28. júna 2015 bude v našej farnosti oslava sv. Tomáša patróna
farnosti a nášho kostola. Pozývame vás na slávnostnú sv. omšu, ktorá bude
o 9:00 hod na Šípku. Bude obetovaná na úmysel za všetkých dobrodincov
farnosti. O 16,00 hod. si Vás dovoľujeme pozvať na poobedie dňa farnosti.
Bude pripravený zábavný a športový program pre deti, ktorý vyvrcholí
hokejbalovým zápasom, kde nastúpia otcovia proti synom. Popri hokejbale
budú prebiehať aj volejbalové zápasy. V príjemnej spoločenskej atmosfére si
môžete pochutnať aj na guláši a dobrotách z opekačky. Ak si chcete niečo
špeciálne priniesť na opečenie nie sme proti.
- 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 28.6. 2015.
- V dňoch 26.6. 2015 – 28.6 .2015 bude prebiehať modlitbové trojdnie hnutia
Modlitby matiek. Začne v piatok 26.6. sv. omšou tu na Šípku. Podrobnosti
nájdete na plagáte pred kostolom.
- Tábory sa nám plnia, preto čím skôr treba odovzdať na fare prihlášku.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
- Zbierka na mládež v našej farnosti bola 144,1 eur.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará sk. č. 3.
Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 21.6. - 28.6.2015

miesto

deň
Nedeľa

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

21.6.

hodina

úmysly sv. omší

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

Šípok

18,00 hod.

† Pavlína Gubová, Bugárová, Rybanská

Pondelok
22.6.

M.Uherce 15,30 hod.

Utorok

Šípok

23.6.
Streda

NARODENIE SV.JÁNA KRSTITEĽA

24.6.

slávnosť

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.
Šípok

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Štvrtok

Šípok

25.6.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Piatok

† Jozef Buričan
za zdravia a Božiu pomoc pre Máriu
† Ján Matula
† Jozef Jamrich
† František a Anna
† Mária a Peter Staňo, rodičia z oboch strán
† Rozália Mekiňová

26.6.

Šípok

18,00 hod.

† Ľubomír Beník, starí rodičia Mária a Karol Kmeťoví

Sobota

M.Uherce

7,30 hod.

za veriacich farnosti

27.6.

Šípok

18,00 hod.

† Marta Rybanská, jej rodičia a brat Milan Guba

Šípok

7,30 hod.

za dobrodincov našej farnosti

Nedeľa

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

M.Uherce

8,00 hod.

† Gustáv Baláž

28.6.

Svätého Tomáša, apoštola

Šípok

9,00 hod.

za dobrodincov našej farnosti

patrón kostola a farnosti

Šípok

11,00 hod.

† Jozef Bebjak a rodičia z oboch strán

