Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
- Dnes po svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence.
- Počas adventného obdobia vám ponúkame adventné zamyslenia na každý
deň, ktoré si môžete zobrať vždy v nedeľu pri východe s kostola. Môžete si
ich nájsť aj na našej internetovej stránke pcsipok.sk.
- S blížiacim sa adventom pripravujeme pre deti s rodičmi aj tento rok
Tvorivé dielne. Začnú už túto nedeľu, popoludní od 15.30 hod. Tešia sa na vás
naši animátori, ktorí pripravujú program aj pre dievčatá aj pre chlapcov.
- V stredu 2.12. budeme doobeda od 10,00 do 12,00 hod. a poobede od 16,00
do 18,00 hod., zapisovať úmysly svätých omší na mesiace január a február
2016.
- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach vo štvrtok
3.12.2015 od 14:30 hod., starých a chorých bude don Vojtech spovedať v
piatok 4.12.2015 dopoludnia. Na Šípku sa bude spovedať počas týždňa okrem
pondelka, pol hodinu pred sv. omšou.
- V adventnom období sa budú každú sobotu o 6,00 hod. v kostole v Malých
Uherciach sláviť roráty, čiže sväté omše pred svitaním.
- V sobotu 5.12.2015 o 9,30 hod. sa bude konať na Šípku pobožnosť Fatimskej
soboty.
- Upozorňujeme, že od budúceho týždňa sa v týždni bude používať bočný
vchod do kostola. Nedeľných sv. omší sa to netýka. Toto opatrenie robíme
kvôli chladu, ktorým sa ochladzuje kostol cez hlavné dvere. Ďakujeme za
porozumenie.
- Do pozornosti dávame aj Misijný kalendár, ktorý si môžete pri východe
z kostola zadarmo zobrať domov.
- Dnes je zbierka na charitu.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 5.

Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

fana

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 29.11. - 6.12. 2015

miesto

deň
Nedeľa

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

29.11.

Pondelok

Svätého Ondreja, apoštola

30.11.

sviatok

hodina

Šípok

7,30 hod.

† Magdaléna Gajdošová

M.Uherce

8,00 hod.

za veriacich farnosti

Šípok

9,00 hod.

† Rudolf, Margita a Jozef Vanko

Šípok

11,00 hod.

† Emília Preťová

Šípok

18,00 hod.

† rodina Mikulášová

M.Uherce 15,30 hod.

Utorok

Šípok

1.12.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Streda

Šípok

2.12.
Štvrtok

Sv.Františka Xaverského, kňaza

3.12.

spomienka

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.
Šípok

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Piatok

úmysly sv. omší

† Terézia, Štefan, syn Viliam
† Kyselý Ján, manželka Jozefína, dcéra Emília, rodina Rajterová
† Stanislav Skladaný, manželka Emília
na úmysel modlitbového spoločenstva matiek
† Anna, Ľudovít Javorka a rodičia
† rodina Petrášová a Hodalová
† František Mikloško

4.12.

Šípok

18,00 hod.

† Jozef a Irena Jakáloví

Sobota

M.Uherce

6,00 hod.

za dary Ducha Svätého pre vnukov

5.12.

Šípok

18,00 hod.

† Ján, Anastázia a syn Ján, starí rodičia z oboch strán

Šípok

7,30 hod.

† Janka

M.Uherce

8,00 hod.

za zdravie a Božiu pomoc

Šípok

9,00 hod.

† Pavol Bezák

Šípok

11,00 hod.

za veriacich farnosti

Nedeľa
6.12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

