
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

    

OZNAMYOZNAMYOZNAMYOZNAMY    

Prvá  pôstna nedePrvá  pôstna nedePrvá  pôstna nedePrvá  pôstna nedeľaaaa    

- V pôstnom období  sa budeme modliť krížovú cestu vždy v nedeľu o 15,00 
hod. v kostole na Šípku  a tiež aj v piatok o 17,30 hod. V Malých Uherciach 
bude krížová cesta v nedeľu o 14,00hod. a v piatok pred večernou sv. omšou.  

-   Ponúkame vám pôstne zamyslenia na prvý pôstny týždeň,  ktoré si môžete 
zobrať pri východe z kostola. Môžete si ich nájsť aj na našej internetovej 
stránke pcsipok.sk.  

- Milí rodičia, počas jarných prázdnin na konci februára vám ponúkame 
jarný prímestský tábor, ktorý bude v našom pastoračnom centre pre deti od 
1.- 8. roč. ZŠ. Prihlášky s podrobnosťami o tábore nájdete vzadu na stolíku 
alebo na našej webovej stránke. 

- Na budúcu sobotu 20.2. bude stretnutie rodičov a detí, ktoré chcú ísť v tomto 
školskom roku na prvé sväté prijímanie, toto stretnutie začne o 10:30. 
S animátormi sa stretáme v stredu o 19:00 v pastorku.  

- Dnes je jarná zbierka na charitu  

Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.1  

                                                                           Mgr. Bohumil Piešťanský    

                                                                               administrátor farnosti 

 



deň miesto hodina úmysly sv. omší

Šípok 7,30 hod. † Ján

Nedeľa PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. † Michal Bučko

14.2. Šípok 9,00 hod. † Rudolf Baboľ a starí rodičia Betkoví a Baboloví

Šípok 11,00 hod. za zdravie a Božie požehnanie  

Pondelok

15.2. Šípok 18,00 hod. † rodina Kopálová a Švecová

Utorok M.Uherce 15,30 hod. † Aurélia, Rudolf, deti a vnúčatá

16.2. Šípok 18,00 hod. za poďakovanie za 60 rok. života a prosba o Božiu pomoc

Streda M.Uherce 15,30 hod. za veriacich farnosti

17.2. Šípok 18,00 hod. za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok M.Uherce 15,30 hod. † rodičia a starí rodičia 

18.2. Šípok 18,00 hod. † rodičia Martonkoví a Rudolf Kuka

Piatok M.Uherce 15,30 hod. † Milan Vlčko

19.2. Šípok 18,00 hod. † Ľuboš Holzapfel

Sobota M.Uherce 7,30 hod. † Marian Šaray

20.2. Šípok 18,00 hod. za zdravie a Božie požehnanie  pre Štefana a Pavla

Šípok 7,30 hod. † Rudolf, Mária Vlčkoví a rodičia

Nedeľa DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. za požehnanie a dary Ducha Svätého pre Adriána, Viktorku a Roba 

21.2. Šípok 9,00 hod. † rodičia Kšiňanoví a súrodenci

Šípok 11,00 hod. za veriacich farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch   14.2. - 21.2.2016 


