Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
NEDEĽA FARNOSTI SV.TOMÁŠA
- Dnes je oslava sv. Tomáša, patróna farnosti a nášho kostola. O 16,00 hod. si
Vás dovoľujeme pozvať na popoludnie plné zábavy pre deti, mladých aj
starších. Spolu si vychutnáme výborný guláš, grilované špeciality a Kofolu.
Budeme svedkami volejbalových a hokejbalových zápasov, ale hlavne budeme
spolu. Tešíme sa na vás.
-V utorok je spomienka na sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.
- V stredu 29.6. je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný
sviatok, sväté omše budú 7,30, a 18,00 hod. na Šípku, o 17,00 hod v Malých
Uherciach. Na slávnosť sv. Petra a Pavla je zbierka „Halier sv. Petra“.
-V sobotu je sviatok Návšteva Panny Márie.
- Oznamujeme, že v našej komunite nastáva personálna zmena. Ľuboš
Stebnícky odchádza na nové pôsobisko do komunity v Topoľčanoch. Do našej
komunity príde kňaz Jozef Kmec. Prosíme, aby ste týchto našich spolubratov
sprevádzali v modlitbách.
- Cez prázdniny v júli a v auguste sa v Malých Uherciach mení čas sv. omší.
Cez týždeň nebudú bývať sv. omše o 15,30 hod., ale o 17,00 hod., v sobotu a
v nedeľu ostáva čas nezmenený. Táto zmena nastane už od slávnosti sv. Petra
a Pavla.
- Spovedanie pred prvým piatkom bude počas týždňa tak ako zvyčajne pred
svätou omšou a v Malých Uherciach vo štvrtok od 16,00 hod. Starých a
chorých bude don Vojtech spovedať v piatok dopoludnia.
- Dňa 2.7. 2016 v sobotu o 9,30 hod. sa bude konať pobožnosť Fatimskej
soboty.
- Tábory sa nám plnia, preto čím skôr treba odovzdať na fare prihlášku.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
- Dnes vám ponúkame zapojiť sa do ankety o našej farnosti, spojenej s vašimi
návrhmi ľudí do ekonomickej a pastoračnej rady farnosti. Vaše postrehy
môžete vhodiť do pripravenej škatule s nápisom „Anketa“. Anketa bude
trvať do konca júla.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará sk. č. 5.
Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

