Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
- 24. januára o 15,00 hod. bude v kostole v Partizánskom – meste ekumenická
pobožnosť pri ukončení týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Všetkých Vás
srdečne pozývame.
- Hnutie modlitieb matiek Vás pozýva spojiť sa s mamami celého sveta na
modlitbovom trojdní, ktoré sa bude konať v dňoch 29.1. - 31.1.2016. V piatok
o 15,15 v kostole sv. Tomáša apoštola na Šípku, v sobotu o 16,30 u sestričiek
na Škultétyho ulici a v nedeľu v kostole Božského srdca Ježišovho po večernej
sv. omši.
- Dňa 29. januára 2016 bude v kultúrnom dome vo Veľkých Uherciach tradičný
Saleziánsky ples, vstupenky si môžete zakúpiť u saleziána Ľuboša Stebnického.

- Srdečne vás pozývame na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti sviatku nášho
zakladateľa svätého Jána Bosca, ktorá bude v sobotu 30.1. o 18,00 hod.
Kazateľom na tejto slávnosti bude Mons. Marián Bublinec. Všetkých Vás
srdečne pozývame.
- Saleziáni a mladí vás pozývajú na budúcu nedeľu - to je 31. na program k
nášmu zakladateľovi Don Boscovi. Začiatok programu je o 16.00 hod. Príďte
si spolu s nami spestriť nedeľu a cez pekný program, ktorí sme si pre vás
pripravili, poďakovať za všetko, čo v živote máme. Program sa uskutoční v
našom kostole na Šípku.
-Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.5
Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

fana

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 24.1. - 31.1.2016

miesto

deň

hodina

úmysly sv. omší

Šípok

7,30 hod.

† rodina Gašparovičová

Nedeľa

TRETIA NEDEĽA

M.Uherce

8,00 hod.

† Mária a Štefan Vanko a dcéry

24.1.

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Šípok

9,00 hod.

za veriacich farnosti

Šípok

11,00 hod.

† Belis Ondrej

Šípok

18,00 hod.

za zdravie a Božie požehnanie

Pondelok

Obrátenie svätého Pavla, apoštola

25.1.

sviatok

Utorok

Svätých Timoteja a Títa, biskupov

26.1.

spomienka

M.Uherce 15,30 hod.
Šípok

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Streda

Šípok

27.1.
Štvrtok

Sv.Tomáša Akvinského, kňaza

28.1.

a učiteľa Cirkvi - spomienka

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.
Šípok

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Piatok

za zdravie a Božie požehnanie pre manžela
za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Krajčiových
† Martinka
† Jozef a Stanislava Trojanoví
† Anton Dragula
† Ján Bilčík a rodičia z oboch strán
† Anna a Ján Guba

29.1.

Šípok

18,00 hod.

† Pavol Bezák

Sobota

M.Uherce

7,30 hod.

† Anastázia Olejová

30.1.

Šípok

18,00 hod.

za dobrodincov saleziánskeho diela

Šípok

7,30 hod.

† rodina Bieliková a Gustáv Kyselica

Nedeľa

ŠVTRTÁ NEDEĽA

M.Uherce

8,00 hod.

za veriacich farnosti

31.1.

V CEZROČNOM OBDOBÍ

Šípok

9,00 hod.

za dobrodincov

Sv.Jána Bosca

Šípok

11,00 hod.

za zdravie a Božie požehnanie pre matku a jej rodinu

