Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
- Od 17. do 24. januára 2016 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý
vyvrcholí v nedeľu 24.1. ekumenickou pobožnosťou v kostole v Partizánskom –
meste.
- Dňa 29. januára 2016 bude v kultúrnom dome vo Veľkých Uherciach tradičný
Saleziánsky ples, vstupenky si môžete zakúpiť u saleziána Ľuboša Stebnického.

- Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude 23.1.2016 t.j. v sobotu o 10,30 hod.
S animátormi sa stretáme v stredu o 19:00 v pastorku.
- V piatok 22.01. začína deviatnik k don Boscovi, ktorý sa budeme modliť počas
svätých omší. Deviatnik vyvrcholí slávnostnou sv. omšou, ktorá bude v sobotu 30.1.
o 18:00 hod. Taktiež vám ponúkame deviatnik k don Boscovi, je robený formou

zamyslení, môžete si ich zobrať domov pri východe z kostola.
- Taktiež pri východe z kostola si môžete zobrať nové číslo časopisu DON BOSCO
DNES.
- Ďakujeme všetkým, ktorí sa 12.januára zúčastnili v pastoračnom centre na
celodennej adorácii a na akcii Novoročná kvapka krvi.
-Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.4.
Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

fana

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 17.1. - 24.1.2016

miesto

deň

hodina

úmysly sv. omší

Šípok

7,30 hod.

† Mária a syn Milan
za veriacich farnosti

Nedeľa

DRUHÁ NEDEĽA

M.Uherce

8,00 hod.

17.1.

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Šípok

9,00 hod.

† Viktor a rodičia, rodina Bujalková

Šípok

11,00 hod.

† Oľga Turčeková, Emil Hudok

Šípok

18,00 hod.

za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Maroša s rodinami

Pondelok
18.1.

M.Uherce 15,30 hod.

Utorok

Šípok

19.1.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Streda

Šípok

20.1.
Štvrtok

Sv.Agnesy, panny a mučenice

21.1.

spomienka

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.
Šípok

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Piatok

† Rudolf Gašparovič
za zdravie a Božie požehnanie
† Milan Vlčko
† Juraj
za požehnanie matky s dieťaťom
† Jozef jeho sestra a rodičia z oboch strán
† Margita, Anton syn Jozef Bebjak

22.1.

Šípok

18,00 hod.

za zdravie

Sobota

M.Uherce

7,30 hod.

† Rozália, Marian a rodičia z oboch strán

23.1.

Šípok

18,00 hod.

† Pavol a Margita Červencoví

Šípok

7,30 hod.

† rodina Gašparovičová

Nedeľa

TRETIA NEDEĽA

M.Uherce

8,00 hod.

† Mária a Štefan Vanko a dcéry

24.1.

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Šípok

9,00 hod.

za veriacich farnosti

Šípok

11,00 hod.

† Belis Ondrej

