
 
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

OZNAMY 

 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  

- V utorok 8.12.2015 je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie. Sväté omše v našej farnosti budú ráno na Šípku o 7,30 hod., v Malých 
Uherciach o 15,30 hod. a večer o 18,00 hod. bude slávnostná sv. omša 
animovaná mladými, na konci ktorej bude krátka akadémia pod názvom: 
„Ruža duchovná“.   

Na budúcu sobotu 12.12. bude stretnutie rodičov a detí, ktoré chcú ísť v tomto 
školskom roku na prvé sväté prijímanie, toto stretnutie začne o 10:30. 

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

- Pre deti s rodičmi pripravujeme aj tento rok Tvorivé dielne. Začnú dnes 
popoludní od 15.30 hod. Tešia sa na vás naši animátori, ktorí pripravujú 
program pre dievčatá aj pre chlapcov. 

- Jesenná zbierka na charitu bola 250 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 

- 16.12.2015 t.j. v stredu od 9,00 hod. bude don Vojtech spovedať starých a 
chorých k vianočným sviatkom. Nahlásiť ich môžete v sakristii.  

- Hodnotné knihy ako darček pre svojich blízkych, si môžete zakúpiť pri 
bočnom východe z kostola. 

- Od roku 2010 je naša farnosť zapojená do projektu Adopcia na diaľku. V 
rámci neho podporujeme vzdelávanie detí v Južnom Sudáne v meste Wau, 
kde máme adoptovanú triedu budúcich elektrikárov. Chceli by sme aj 
naďalej pokračovať v tejto pomoci deťom a mladým v Sudáne. Nakoľko sa 
počet prispievateľov znížil a tento rok sme pokryli iba vďaka rezerve z 
minulých rokov, obraciame sa na Vás s prosbou, pokiaľ by to bolo možné, o 
zapojenie sa do adopcie formou príspevku, ktorý je 5 Eur na mesiac. V 
súčasnej situácii a pri súčasnom počte prispievateľov sme schopní pokračovať 
v adopcii maximálne iba pol roka 2016. Z toho dôvodu predlžujeme zmluvu 
zatiaľ iba na prvý polrok, a ak nevyzbierame dostatok financií, budeme 
musieť projekt Adopcie pozastaviť. V prípade záujmu sa obráťte na Michala 
Majtényiho alebo na direktora don Piešťanského. 

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 6.                                         

                                                                            Mgr. Bohumil Piešťanský   

                                                                                 administrátor farnosti 



fana

deň miesto hodina úmysly sv. omší

Šípok 7,30 hod. † Janka

Nedeľa DRUHÁ  ADVENTNÁ NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. za zdravie a Božiu pomoc

6.12. Šípok 9,00 hod. † Pavol Bezák

Šípok 11,00 hod.  za veriacich farnosti

Pondelok Svätého Ambróza    

7.12. biskupa a učiteľa Cirkvi   Šípok 18,00 hod. † Dominik a Karolína Dobiášoví 

Utorok Nepoškvrnené počatie Panny Márie Šípok 7,30 hod. za veriacich farnosti

8.12. PRIKÁZANÝ SVIATOK M.Uherce 15,30 hod. †   Irena Staňová

 Šípok 18,00 hod.  †  Magdaléna a Tomáš

Streda M.Uherce 15,30 hod.  †  Michal

9.12. Šípok 18,00 hod.  †  Pavol a Mária Hudecoví 

Štvrtok M.Uherce 15,30 hod. †  Karol 

10.12. Šípok 18,00 hod.  † rodina

Piatok M.Uherce 15,30 hod. †  Peter a Mária Belianskí, starí rodičia z oboch strán, otec Juraj Šiandor, synovia Miloš a Jarosláv

11.12. Šípok 18,00 hod. †  Jozef a Mária, syn Vladimír

Sobota  M.Uherce 6,00 hod. †  rodina Gubková, Kolárová a Vajová 

12.12.  Šípok 18,00 hod. †  brat Marek, rodičia Kňazeoví, svokrovci Čavojoví,starí rod. z oboch strán

Šípok 7,30 hod. †  Jozef Rybička

Nedeľa TRETIA  ADVENTNÁ NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. †  Ján a Sidónia

13.12. Šípok 9,00 hod. †  Pavol Bezák 

Šípok 11,00 hod. za veriacich farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch   6.12. - 13.12. 2015 


