
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 
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druhádruhádruhádruhá    pôstna nedepôstna nedepôstna nedepôstna nedeľaaaa    

 

- Jarná zbierka na charitu bola 287 eur, všetkým darcom Pán Boh zaplať. 

- Dnes o 15,00 hod. bude krížová cesta. 

- Milí rodičia a dobrodinci, aj tento rok vás chceme poprosiť o podporu našej 
práce s deťmi a mladými poukázaním 2% našej organizácii Domka, ktorá 
zastrešuje činnosť v pastoračnom centre. Tlačivá nájdete vzadu na stolíku a 
vyplnené ich môžete priniesť k nám. Vopred vám ďakujeme.  

- Pozývame vás zapojiť sa do pôstnej aktivity Tehlička pre Sýriu. Zapojením 
sa do Tehličky pomôžete rodinám a deťom  žijúcim v zničenej Sýrii. Vzadu 
v kostole je pripravená pokladnička. Do tejto aktivity sa môžu zapojiť aj 
rodiny s deťmi, ktoré si môžu vyzdvihnúť „obálky pre rodiny“ pri východe s 
kostola. V nej sú všetky informácie o Tehličke.    

-   Ďalšie pôstne zamyslenia na druhý pôstny týždeň, si môžete zobrať pri 
východe z kostola.  

- 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. 

Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.2  

                                                                           Mgr. Bohumil Piešťanský    

                                                                               administrátor farnosti 

 



deň miesto hodina úmysly sv. omší

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

Pondelok Katedra svätého Petra, apoštola

22.2. sviatok Šípok 18,00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Smatanovú

Utorok M.Uherce 15,30 hod. † Alexandra a Helena

23.2. Šípok 18,00 hod. † Jozef a Mária Slabí, rodičia a súrodenci z oboch strán

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

24.2. Šípok 18,00 hod. † Alexander Paliatka, rodičia a súrodenci z oboch strán

Štvrtok M.Uherce 15,30 hod. † Rudolf a Marta Beňuškoví

25.2. Šípok 18,00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Paliatkovú a Čajkovú

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

26.2. Šípok 18,00 hod. † Alexander a Margita Pihíkoví

Sobota M.Uherce 7,30 hod. † Ružena, Marian a rodičia z oboch strán

27.2. Šípok 18,00 hod. † Alexander Paliatka 

Šípok 7,30 hod. † Juliana Mošaťová (výročná)

Nedeľa TRETIA PÔSTNA NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. † Anton Dragula a Stanislav Habala

28.2. Šípok 9,00 hod. za trpezlivosť pri znášaní ťažkostí

Šípok 11,00 hod. poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Lýdiu 

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch   21.2. - 28.2.2016 


