Rímskokatolícka farnosť
farnos sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok

OZNAMY
31. nedeľa
nede v Cezročnom období
-V nedeľu 6.11.2016 o 10,30 hod. bude v našej farnosti sviatosť
sviatos birmovania.
Upozorňujeme, že úmysel za zosnulých starých rodičov
rodi ov Halmových z oboch
strán a za krstných rodičov
rodič Minarovičovýchbude
výchbude odslúžený na tejto sv. omši.
omši
Birmovní rodičia
ia a príbuzní môžu pristúpi
pristúpiť k sviatosti zmierenia cez týždeň
týžde
počas večernej
ernej svätej omše. Prosíme všetkých, ktorí chodia v nedeľu na sv.
omšu o 11,00 hod., aby prišli na sv. omšu v inom čase.
-V piatok 4.11.. pozývame všetkých birmovancov na mládežnícku
mládežnícku sv. omšu
o 18:00, po ktorej saa uskutoční
uskuto
aj nácvik. Účasť je povinná, pretože sa budú
preberať dôležité organiza
izačné veci.
-Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole postarajú birmovanci,
upratovanie bude v piatok po večernej
ve
sv. omši.
- V sobotu 5.11. o 9:00
:00 hod. bude duchovná obnova pre birmovancov spojená
so spovedaním do 11:30.
- Dnes bude modlitba ruženc
uženca a výmena ružencových tajomstiev o 15,00 hod.
- V utorok na sviatok Všetkých svätých (1.11.),
(
, ktorý je prikázaným sviatkom
bude svätá omša na Šípku aj ráno o 7,30 hod. a večer
er o 18,00 hod., v Malých
Uherciach bude sv. omša o 17,00 hod.
-V utorokna cintoríne
ríne Šípok bude pobožnosť o 14.00
.00 hod.,
hod. sv. omša
o 15.00hod. V Malých Uherciach bude obrad Pamiatky zosnulých v stredu
po sv. omši. o 16.00 hod.
- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach v stredu
2.11.2016
.2016 od 14,30 hod., starých a chorých bude don Vojtech spovedať
spoveda v
piatok 4.11.2016 dopoludnia. Na Šípku sa bude spovedať
spovedať po
počas týždňa pol
hodinu pred
ed sv. omšou. Odporúčame
Odporú
najmä pondelok zdôvodu možnosti
získania odpustkov, k dispozícii budú viacerí kňazi.
-V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti,ktor
,ktorá prebieha počas
prvých piatkov cez večernú
černú sv. omšu o 18,00 hod.
- Aj tento rok sa uskutoční
uskutoč celoslovenská akcia Sviečka
ka za nenarodené deti.
Hlavnou myšlienkou je spojiť
spoji Pamiatku zosnulých so spomienkou na deti,
ktoré sa nemohli narodiť.
narodi . Spomienku na tieto deti je možné vyjadri
vyjadriť
symbolicky večer
er 2.11. zapál
zapálením sviečky
ky a modlitbou. V našom kostole si
môžete zakúpiť sviečku
čku
ku s logom kampane a takto podporiť
podpori aktivity zamerané
na ochranu života, ľudskej
udskej dôstojnosti a rodiny.
rodiny.Príspevok
Príspevok je dobrovoľný.
dobrovo

- Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi
kostol, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha)
môže získať úplne odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
Tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať aj v dňoch od l.11. do 8.11.,
ak raz denne navštívime cintorín a pomodlíme sa za zosnulých. Okrem tohto
úkonu je potrebné splniť tri podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie a
modlitba na úmysel Svätého Otca.
- Dňa 5.11.2016 v sobotu o 17,15 hod. sa bude konať na Šípku pobožnosť
Fatimskej soboty.

Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

