Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dôležitý oznam! Na budúcu sobotu 21.11. bude stretnutie rodičov a detí,
ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sväté prijímanie, toto stretnutie
začne o 10:30. S rodičmi budeme preberať dôležité organizačné veci. Pre deti
bude pripravený pekný program. S animátormi sa stretáme v stredu o 19:00
v pastorku.
- Zbierka na nové ozvučenie v kostole sv. Tomáša na Šípku bola 1 466 €. Za
všetky milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Vzadu v kostole bude
jedna pokladnička, do ktorej môžete ešte prispieť. Pre informáciu, nové
ozvučenie bude stáť 6 500 €.
- Na akciu Sviečka za nenarodené deti sa v našom kostole vyzbieralo 75 €.
- Dobrovoľný príspevok na misie v našej farnosti bol 560 €. Všetkým darcom
Pán Boh zaplať.
- Prišlo nové číslo časopisu Don Bosco dnes. Dočítate sa v ňom okrem iného aj
o milosrdenstve so saleziánskym srdcom, o mladých manželoch na misiách a
tiež o výchove a Vianociach. V časopise je aj deviatnik k Nepoškvrnenej.
Časopis nájdete vyložený vzadu na stolíku. Môžete si ho zadarmo zobrať
domov.
- Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu vyzdvihnúť kalendár, podielovú
knihu a DVD film v našom kostole u pána Škvareninu. Kto si objednal knižku
Každý deň s Božím Slovom môže si ju zakúpiť u pána Škvareninu, cena je 4,40 €.
- Dnes je jesenná zbierka na seminár.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 3.

Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

fana

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 15.11. - 22.11. 2015

miesto

deň

hodina

úmysly sv. omší

Šípok

7,30 hod.

† Tomašovičoví a Smatanoví

Nedeľa

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

M.Uherce

8,00 hod.

† Mária, Michal Vančo a deti

15.11.

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Šípok

9,00 hod.

† Ladislav

Šípok

11,00 hod.

za veriacich farnosti

Šípok

18,00 hod.

† Peter a Rudolf

Pondelok
16.11.
Utorok

Svätej Alžbety Uhorskej

17.11.

rehoľníčky, spomienka

M.Uherce 15,30 hod.
Šípok

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Streda

Šípok

18.11.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Štvrtok

Šípok

19.11.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Piatok
20.11.

za obrátenie a Božiu milosť pre manžela Františka
† Ján Vanko
† Rozália Mekiňová
† manželia Maťoví a ich rodičia
za dar živej viery pre rodiny
† Magdaléna a Vladimír, Štefan a Kamila, Gertrúda
† z rodiny Urikeje a Martinekeje

Šípok

18,00 hod.

† Mária a Anton, brat Tibor Baniari

Sobota

Obetovanie Panny Márie

M.Uherce

7,30 hod.

† Anna Balážová

21.11.

spomienka

Šípok

18,00 hod.

† Sidonia a Pavel, František a rodičia z oboch strán

Šípok

7,30 hod.

poďakovanie za prežitých 50 rok. spoločného života

Nedeľa

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA

M.Uherce

8,00 hod.

† Anna a Rudolf Staňoví

22.11.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Šípok

9,00 hod.

† Štefan a Terézia

slávnosť

Šípok

11,00 hod.

za veriacich farnosti

