Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
- Blížia sa vianočné sviatky, ponúkame vám priestor pre obnovu srdca.
1. V piatok 18.12. od 16:00 hod. do 17:30 hod. bude predvianočné
spovedanie vo farnosti.
2. V sobotu 19.12. bude predvianočná obnova farnosti so začiatkom
o 16:30 hod. spojená so spovedaním.
3. V utorok 22.12. o 17.00 hod. bude predvianočná duchovná obnova
mládeže a birmovancov so spovedaním. Účasť pre birmovancov je
povinná. Pozvaní sú všetci mladí z farnosti, ktorí sa chcú dobre pripraviť na
Vianoce.
4. 16.12.2015 t.j. v stredu od 9,00 hod. bude don Vojtech spovedať starých
a chorých k vianočným sviatkom. Nahlásiť ich môžete v sakristii.
- Ponúkame vám adventné zamyslenia na tretí adventný týždeň, ktoré si
môžete zobrať pri východe z kostola. Môžete si ich nájsť aj na našej
internetovej stránke pcsipok.sk.
- Saleziáni a mladí, vás srdečne všetkých pozývajú na divadelné predstavenie
VIANOČNÁ KOLEDA, ktoré sa uskutoční 20.12. o 18:00 v našom kostole na
Šípku.
- Pre deti s rodičmi pripravujeme aj tento rok Tvorivé dielne. Začnú dnes
popoludní od 15.30 hod. Na budúcu nedeľu po detskej svätej omši budú pred
kostolom vianočné trhy, kde si môžete zakúpiť výrobky, ktoré pre Vás
pripravili deti, animátori, šikovné ženy i saleziáni počas tvorivých dielní.
- Hodnotné knihy ako darček pre svojich blízkych, si môžete zakúpiť pri
bočnom východe z kostola.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 7.

Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

Vianočná spoveď
na Šípku
PIATOK 18.12.
Od 16:00 h do 17:30 h
predvianočné spovedanie
vo farnosti.

SOBOTA 19.12.
Predvianočná obnova farnosti so začiatkom o
16:30 hod. spojená so spovedaním.

UTOROK 22.12.
Duchovná obnova pre mládež
o 17:00 hod. Dávame do pozornosti, že v
tento deň večerná sv. omša o 18:00 nebude
na Šípku, ale v Malých Uherciach. Kňazi
spovedajú len mladých.

fana

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 13.12. - 20.12. 2015

miesto

deň
Nedeľa

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

13.12.

Pondelok

Svätého Jána z Kríža

14.12.

kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

hodina

Šípok

7,30 hod.

† Jozef Rybička

M.Uherce

8,00 hod.

† Ján a Sidónia

Šípok

9,00 hod.

† Pavol Bezák

Šípok

11,00 hod.

za veriacich farnosti

Šípok

18,00 hod.

za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov a svokru

M.Uherce 15,30 hod.

Utorok

Šípok

15.12.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Streda

Šípok

16.12.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Štvrtok

Šípok

17.12.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Piatok

úmysly sv. omší

† Michal
†rodičia Emília a Pavol, starí rodičia z oboch strán
† Štefan a Pavlína Junasoví
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Krajčíkovú a mamičku Barboru
† František a Anna
† Štefan a Štefánia, rodičia a súrodenci z oboch strán
† Ján a Margita Hustí

18.12.

Šípok

18,00 hod.

† starí prarodičia Kršekoví a ich osem detí

Sobota

M.Uherce

6,00 hod.

za duše v očistci

19.12.

Šípok

18,00 hod.

† Baltazár, Jolana, Vojtech a Paulína, brat Milan, príbuzní z oboch strán

Šípok

7,30 hod.

† rodičia Ernest, Alžbeta a ich deti

M.Uherce

8,00 hod.

† Anna Vanková

Šípok

9,00 hod.

† z rodiny Bugárovej a Vančíkovej

Šípok

11,00 hod.

za veriacich farnosti

Nedeľa
20.12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

