
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

OZNAMYOZNAMYOZNAMYOZNAMY    

TretiaTretiaTretiaTretia    pôstna nedepôstna nedepôstna nedepôstna nedeľaaaa    

- Dnes o 15,00 hod. bude krížová cesta. 

- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach vo štvrtok 3.3. 
od 14:30 hod., starých a chorých bude don Vojtech spovedať v piatok 4.3. 
dopoludnia. Na Šípku sa bude spovedať počas týždňa okrem pondelka, pol 
hodinu pred sv. omšou. 
- Dňa 05.03.2016 t.j. v sobotu o 9,30 hod. sa bude konať pobožnosť Fatimskej 

soboty. 

- Spevácke zbory GIHON, Slnečnice, Ludatio, spolu s ďalšími spevákmi a 
hudobníkmi známymi aj pod názvom Projekt ZBORY v spolupráci s 
farnosťou Partizánske, Vás srdečne pozývajú na spoločnú modlitbu TAIZÉ.  
Príďte s nami prežiť atmosféru pokoja a rozjímania spojenú s nádhernými 
piesňami spoločenstva TAIZÉ. Modlitba sa uskutoční v sobotu, 5.3.2016 o 
19:30 v priestoroch kostola Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom. 
- Milí rodičia a dobrodinci, aj tento rok vás chceme poprosiť o podporu našej 

práce s deťmi a mladými poukázaním 2% našej organizácii Domka, ktorá 

zastrešuje činnosť v pastoračnom centre. Tlačivá nájdete vzadu na stolíku a 

vyplnené ich môžete priniesť k nám. Vopred vám ďakujeme.  

- Pozývame vás zapojiť sa do pôstnej aktivity Tehlička pre Sýriu. Zapojením 
sa do Tehličky pomôžete rodinám a deťom  žijúcim v zničenej Sýrii. Vzadu 
v kostole je pripravená pokladnička.  
-   Ďalšie pôstne zamyslenia na tretí pôstny týždeň, si môžete zobrať pri východe 

z kostola.  

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.3  

                                                                           Mgr. Bohumil Piešťanský    

                                                                               administrátor farnosti 

Parlamentné voľby – prosba 
(oznam pre Banskobystrické biskupstvo) 

Milí veriaci, žijeme v demokratickej krajine, v ktorej môžeme slobodne žiť a 
vyznávať svoju vieru; to je veľký dar, za ktorý treba Bohu ďakovať. Naša 
vďačnosť sa prejavuje aj v tom, že sa primerane spoločenský angažujeme. 
Keď chápeme ľudské spolužitie predovšetkým ako poriadok, ako 
uplatňovanie práv a plnenie povinností, ako trvalú ochotu deliť sa s inými, 
ako túžbu po vzájomnom obohacovaní sa duchovnými hodnotami (por. 
encyklika Pacem in terris 36) – tak to dajme najavo. Prosím, zúčastnime sa na 
voľbách a modlime sa o požehnanie pre našu krajinu. Veď starosť o spoločné 
dobro zahŕňa v sebe aj starosť o našich drahých doma i o nás samých. 
 

                                                                             Banská Bystrica Mons. Marián Chovanec 



deň miesto hodina úmysly sv. omší

Šípok 7,30 hod. † Juliana Mošaťová (výročná)

Nedeľa TRETIA PÔSTNA NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. † Anton Dragula a Stanislav Habala

28.2. Šípok 9,00 hod. za trpezlivosť pri znášaní ťažkostí

Šípok 11,00 hod. poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Lýdiu 

Pondelok

29.2. Šípok 18,00 hod. † rodina Bugárová a Vančíková

Utorok M.Uherce 15,30 hod. † Koloman, Mária, rodičia a súrodenci z oboch strán

1.3. Šípok 18,00 hod. † rodičia Krištínoví a Guboví a starí rodičia z oboch strán, na úmysel

Streda M.Uherce 15,30 hod. † Jozef a Barbora Šaboví

2.3. Šípok 18,00 hod. na úmysel modlitbového spoločenstva matiek

Štvrtok M.Uherce 15,30 hod. † Štefan a Štefánia, súrodenci a rodičia z oboch strán

3.3. Šípok 18,00 hod. za zdravie a Božie požehnanie

Piatok M.Uherce 15,30 hod. † Jozef a Magdaléna Staňoví

4.3. Šípok 18,00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu

Sobota M.Uherce 7,30 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu  

5.3. Šípok 18,00 hod. † Marek a Ľudovít Bečko

Šípok 7,30 hod. za veriacich farnosti 

Nedeľa TRETIA PÔSTNA NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. † Gustav Baláž

6.3. Šípok 9,00 hod. † rodina Pernišová

Šípok 11,00 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu  

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch   28.2. - 6.3.2016


