
 
 

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 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.   

 - V pondelok 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“. 

- 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.  

- 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 už len dnes v nedeľu po sv. omšiach. Prípravu 
začneme v septembri a ak bude prihlásených viac ako 50 mladých, môžeme 
o birmovku požiadať na budúci rok.    
  
- Tábory sa nám plnia, preto čím skôr treba odovzdať na fare prihlášku.      
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.   

- 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 4.7. 2015 v sobotu o 9,30 hod. sa bude konať pobožnosť Fatimskej 
soboty.  

- Úmysly svätých omší, nakoľko sú prázdniny budeme zapisovať na dva 
mesiace, na august a september 2015 v stredu 01.07. doobeda od 10,00 do 
12,00 hod. a poobede od 16,00 do 18,00 hod. 

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará sk. č. 4. 

                                                                         
                                                                  Mgr. Bohumil Piešťanský    
          administrátor farnosti 

 



deň miesto hodina úmysly sv. omší

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

Pondelok Sv.Petra a Pavla, apoštolov M.Uherce 17,00 hod. za veriacich farnosti

29.6. PRIKÁZANÝ SVIATOK Šípok 7,30 hod. za kňazov, ktorí slúžili v tejto farnosti 

 Šípok 18,00 hod. † brat Peter a otec Pavol

Utorok M.Uherce 15,30 hod. † Ladislav, Mária, Štefánia, Miroslav

30.6. Šípok 18,00 hod. † Anton Chlpek, rodičia z oboch strán

Streda  M.Uherce 17,00 hod. † Anastázia, Dionýz  Paule, rodina Strešíková

1.7.  Šípok 18,00 hod. † Viktor, súrodenci, rodičia a rodina Bujalková

Štvrtok Návšteva Panny Márie M.Uherce 17,00 hod. † Terézia 

2.7. sviatok Šípok 18,00 hod. † Jozef,  Mária, syn Vladimír

Piatok Sv.Tomáša,apoštola M.Uherce 17,00 hod. † Ďurišoví a Kopáloví

3.7.  sviatok Šípok 18,00 hod. † Jozef Solčáni

Sobota M.Uherce 7,30 hod. † z rodiny Toman

4.7. Šípok 18,00 hod. † Rudolf a Mária Pivarči

Šípok 7,30 hod. † Mária, Jozef a zať, 

Nedeľa  Sv.Cyrila a Metoda,slovanských M.Uherce 8,00 hod. † rodičia Anna a Rudolf Staňoví, ich deti a nevestu Evu

5.7. vierozvestov - slávnosť Šípok 9,00 hod. † Mária Beňová

Šípok 11,00 hod. za veriacich farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 28.6. - 5.7.2015 


