
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

 OZNAMY NA PRVÚ NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA  

 - Ďakovná pobožnosť na ukončenie kalendárneho roka bude vo štvrtok 
31.12.2015 o 16,00 hod. na Šípku aj v Malých Uherciach. Kostol na Šípku 
bude otvorený k adorácii od 23,30 hod.  

- Dnes popoludní v pastoračnom centre na Šípku o 16,00 hod. bude športové 
popoludnie otcov a synov. Bude možnosť zahrať si stolný tenis, stolný futbal a 
biliard.  

- Pozývame vás  na Trojkráľový koncert sláčikového orchestra ZUŠ, ktorý sa  
uskutoční dňa 6.januára o 16,00 hod. v kostole na Šípku. Príďte si spolu 
s nami vychutnať vianočnú atmosféru.   

- Na sviatok Zjavenia Pána o 14:00 hod. v Malých Uherciach sa uskutoční 
Trojkráľový koncert so spevácko-dramatickou skupinou  JESEŇ.   

- Vo štvrtok 1.1. je prikázaný sviatok – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. 
Sväté omše budú tak, ako v nedeľu. 

- V Roku zasväteného života beží na Slovensku reťaz modlitieb zasvätených 
za zasvätených. Každý deň sa jedna rehoľná komunita modlí za všetky 
ostatné. Na našu komunitu pripadá deň 1.1. V rámci týchto modlitieb vás 
pozývame na adoráciu, ktorá bude na Nový Rok od 15, 00 hod. do 16,00 hod.   

- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach v sobotu 2.1. po 
rannej sv. omši. Na Šípku spovedáme počas sv. omší.     

- Dňa 2.1.2016 t.j. v sobotu o 9,30 hod. sa bude konať na Šípku pobožnosť 
Fatimskej soboty. 

- Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na úprave, skrášlení a čistení kostola 
počas  vianočného obdobia a celého roka. Veľmi srdečne ďakujem aj 
mladým, ktorí svojím spevom doprevádzali sv. omše počas vianočných 
sviatkov. Ďakujeme všetkým animátorom a všetkým dobrodincom, ktorí nám 
počas celého roka pomáhali finančne, materiálne, osobne pri realizácii 
rozličných podujatí a projektov zameraných na službu a prácu s mladými 
a deťmi. 

 - Dňa 29. januára 2016 bude v kultúrnom dome vo Veľkých Uherciach 
tradičný Saleziánsky ples. 

- 12.januára 2016 od 8,00 – 11,00 hod. bude v pastoračnom centre Novoročná 
kvapka krvi, do ktorej sa môžete zapojiť. 
 
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.1.                                               

                                                                                      Mgr. Bohumil Piešťanský                                                                           
                                                                                              administrátor farnosti 



fana

deň miesto hodina úmysly sv. omší

Šípok 7,30 hod. za veriacich farnosti

Nedeľa PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA M.Uherce 8,00 hod. † Ján, Mária, Anna Stanoví, dcéra Mária s manželom

27.12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Šípok 9,00 hod. † Anton Dragula

sviatok Šípok 11,00 hod. † Jaroslav Balažka a rodičia z oboch strán 

Pondelok Svätých Neviniatok, mučeníkov   

28.12. sviatok Šípok 18,00 hod. † Ján, Milan, Mária Guboví, Marta Rybanská

Utorok M.Uherce 15,30 hod. † Ľudmila

29.12. Šípok 18,00 hod. † rodina Repková, Gamanová, Juríková, Kúdelová

Streda M.Uherce 15,30 hod. † Anastázia Olejová

30.12. Šípok 18,00 hod. † Anna a Jozef Roľkoví

 Štvrtok  M.Uherce 16,00 hod. † Anna a Jozef Švecoví, súrodenci Zuzana Krajčovičová, Rudolf, Jozef

31.12. Šípok 16,00 hod. † Jozef a Paulína Uríkoví a rodičia z oboch strán

Šípok 7,30 hod. †  Rudolf a Helena Vankoví a ich rodičia 

Piatok SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE M.Uherce 8,00 hod. †  kňazi Rudolf Hudec a Jozef Kočner

1.1. BOHORODIČKY Šípok 9,00 hod. za veriacich farnosti 

slávnosť Šípok 11,00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu   

 Sobota Sv.Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského M.Uherce 7,30 hod. † Jozef a Mária Mikulášoví, rodičia z oboch strán

2.1. biskupov a učiteľov Cirkvi - spomienka Šípok 18,00 hod. † Margita a Tibor Schredloví a rodičia z oboch strán

Šípok 7,30 hod. za veriacich farnosti   

Nedeľa DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA M.Uherce 8,00 hod.  za Božiu pomoc pre syna

3.1. Šípok 9,00 hod. poďakovanie za 79 rok. života a prosba o Božiu pomoc

Šípok 11,00 hod. † Rudolf Paule a rodičia 

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch    - 27.12. - 3.1.2015 -16


