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

- Pozývame vás na duchovnú obnovu farnosti pod názvom „Zrodení
z milosrdenstva“. Sú na ňu pozvaní všetci ľudia tejto farnosti, ktorým záleží
na duchovnom živote. Obnova bude v sobotu 28.11. o 16:30 v kostole na
Šípku. Bude možnosť si vykonať aj Sviatosť zmierania.
- S blížiacim sa adventom pripravujeme pre deti s rodičmi aj tento rok
Tvorivé dielne. Začnú budúci týždeň a nebudú v piatky, ale v nedele
popoludní od 15.30. Tešia sa na vás naši animátori, ktorí pripravujú program
aj pre dievčatá aj pre chlapcov.
- Jesenná zbierka na seminár bola v našej farnosti 120 €. Všetkým darcom
Pán Boh zaplať. Vďaka.
- Na budúcu nedeľu / 1.adventnú/ budeme požehnávať po nedeľných svätých
omšiach adventné vence.
- Vydavateľstvo don Bosco Vám ponúka široké spektrum dobrých kníh, ktoré
si môžete zakúpiť po sv. omšiach u p. Škvareninu.
- Dnes /na nedeľu Krista Kráľa/ sa koná vo všetkých farských kostoloch
obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto
sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského
pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok
úplne odpustky.
- Na budúci týždeň bude zbierka na charitu.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 4.

Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 22.11. - 29.11.2015
miesto

deň

hodina

úmysly sv. omší

poďakovanie za prežitých 50 rok. spoločného života
† Anna a Rudolf Staňoví

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA

Šípok

7,30 hod.

Nedeľa

V CEZROČNOM OBDOBÍ

M.Uherce

8,00 hod.

22.11.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Šípok

9,00 hod.

Šípok

11,00 hod.

† Štefan a Terézia
za veriacich farnosti

Šípok

18,00 hod.

† Ján a Antónia

Pondelok
23.11.
Utorok

Sv.Ondreja Dung-Laka,kňaza

24.11.

a spoločníkov,mučeníkov-spomienka

Streda

Svätej Kataríny Alexandrijskej

25.11.

panny a mučenice, ľub. Spomienka

Šípok

18,00 hod.
18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Piatok

Šípok

27.11.

29.11.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Šípok

26.11.

Nedeľa

Šípok

M.Uherce 15,30 hod.

Štvrtok

Sobota
28.11.

M.Uherce 15,30 hod.

Končí sa cezročné obdobie

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

18,00 hod.

M.Uherce 7,30 hod.
Šípok 18,00 hod.

† Jozef Čangel, manželka Štefánia, rodičia a súrodenci
† Anička
za požehnanie pre dcéru
† Jozef a Amália, syn Eduard, Viliam a Estera, rodičia z oboch strán
† Anastázia Olejová
† František, Valéria, Ľudovít a Jozef,
† Rozália Mekiňová
† Mária a Rudolf Pivarči
† Rozália a Marian
za zdravie a Božiu pomoc pre Karin

Šípok

7,30 hod.

M.Uherce

8,00 hod.

† Magdaléna Gajdošová
za veriacich farnosti

Šípok

9,00 hod.

† Rudolf, Margita a Jozef Vanko

Šípok

11,00 hod.

† Emília Preťová

