
 

 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  

                     Partizánske – Šípok 

                                                                 

OZNAMY ŠESTNÁSTA  NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ 

- Vyšlo nové číslo časopisu don Bosco dnes, môžete si ho vziať pri východe 
z kostola. 

-  DVD z prvého svätého prijímania si môžete vyzdvihnúť v sakristii.    

-Manželské ohlášky. Konferencia biskupov Slovenska stanovuje túto normu 
ohľadom manželských ohlášok: V mestách nad 10 tisíc obyvateľov nech sa 
oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 
týždňov pred sobášom. 

- Konferencia  biskupov  Slovenska   vložila  do  štvrtého a piateho desiatku 
radostného ruženca meno sv. Jozefa.  Štvrté tajomstvo znie: „Ježiš, ktorého 
si, Panna so svätým Jozefom, v chráme obetovala.“ Piate tajomstvo znie: 
„Ježiš, ktorého si, Panna so svätým Jozefom, v chráme našla.“ 

V nedeľu 26.7. o 8,00 hod vás pozývame na slávnostnú sv. omšu do Malých 
Uheriec, z príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky kostola.  

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará sk. č. 7. 

                                                                         

                                                                            Mgr. Bohumil Piešťanský    

          administrátor farnosti 

Manželské ohlášky 

„Dňa 31.7. si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Eliška Kmeťová, 
ktorá pochádza z farnosti Veľké Uherce a Zachary Clayton, ktorý 
pochádza z farnosti Macclesfield, Veľká Británia.  Ak by niekto vedel o 
prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom 
úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.“  
 

„Dňa 8.8. si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Erika Bližniaková, 
ktorá pochádza z farnosti Turčianske Teplice, a Róbert Vráblik, ktorý 
pochádza z farnosti Turčianske Teplice.  Ak by niekto vedel o prekážke k 
sláveniu tohto manželstva, nech  to oznámi na našom farskom úrade. 
Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.“  



 

„Dňa 22.8. si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Radoslava 
Balážková, ktorá pochádza z farnosti Bratislava - Blumentál, a Miroslav 
Slávka, ktorý pochádza z farnosti Bratislava - Blumentál.  Ak by niekto 
vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech  to oznámi na našom 
farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich 
modlitieb.“  
 



deň miesto hodina úmysly sv. omší

Šípok 7,30 hod. † Anton a Anna Tkáčoví, deti a rodičia

Nedeľa ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ M.Uherce 8,00 hod. za veriacich farnosti

19.7. Šípok 9,00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Šípok 11,00 hod. † Milan Grznár 

Pondelok   

20.7.  Šípok 18,00 hod. obrátenie manžela

Utorok M.Uherce 17,00 hod. † Ľuboš Holzapfel, nedožitých 52 rok.

21.7. Šípok 18,00 hod. † Jozef Valach a rodina

Streda Sv. Márie Magdalény M.Uherce 17,00 hod. † Karol Hrúz a syn Pavol

22.7. spomienka Šípok 18,00 hod. za požehnanie detí

Štvrtok Sv.Brigity,rehoľníčky, patrónky M.Uherce 17,00 hod. † Viktor a Alžbeta, dcéra Slávka

23.7. Európy - sviatok Šípok 18,00 hod. † Rudolf a rodičia

Piatok M.Uherce 17,00 hod. † Jozef Buričan

24.7. Šípok 18,00 hod. za požehnanie a Božiu pomoc pre synov s rodinami

Sobota  Sv.Jakuba, apoštola M.Uherce 7,30 hod. † Rozália a Marian

25.7. sviatok Šípok 18,00 hod. † Margita, Rudolf a syn Jozef

Šípok 7,30 hod. za požehnanie a Božiu pomoc pre syna a dcéru

Nedeľa SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ M.Uherce 8,00 hod. za dobrodincov kostola sv. Anny 

26.7. Sv.Joachima a Anny, Šípok 9,00 hod. za zdravie a Božie požehnanie a ochranu  pre manžela 

rodičov Panny Márie Šípok 11,00 hod. † z rodiny Staňo

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch   19.7. - 26.7.2015 


