
 
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

 OZNAMY 

ŠTVRTÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA  

- 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. Dávame do 
pozornosti, že v tento deň večerná sv. omša o 18:00 nebude na Šípku, ale 
v Malých Uherciach. V tento deň na Šípku spovedáme len mladých.  

 -  Ponúkame vám adventné zamyslenia na štvrtý adventný týždeň,  ktoré si môžete 
zobrať pri východe z kostola.  

- 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. 

- Dnes 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. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí 
sa ochotne podieľali na príprave výrobkov.  

- Vydavateľstvo don Bosco vám ponúka široké spektrum dobrých kníh, ktoré 
si môžete zakúpiť po sv. omšiach u p. Škvareninu. 

- V stredu večer po večernej svätej omši bude predvianočné upratovanie 
kostola.    

- Dňa 24.12.2015 bude svätá omša o 15,30 hod. na Šípku,  v M. Uherciach 
o 22,30 hod. a polnočná na Šípku o 24,00 hod. 

- 24.12. vo štvrtok, od 11,00 hod. do 12,00hod. si môžete prísť vyzdvihnúť 
Betlehemské svetlo v kostola na Šípku.  

- V dňoch 25. a 26.12.2014 na slávnosť Narodenia Pána a na Štefana, budú 
sväté omše tak, ako v nedeľu. 

- Dňa 29. januára 2015 bude v kultúrnom dome vo Veľkých Uherciach 
tradičný Saleziánsky ples. 

-  Chceli by sme srdečne poďakovať všetkým dobrodincom kostola, ktorí 
prispeli na nové ozvučenie. Doteraz sa vyzbieralo 2400 eur. Prvá splátka bude 
stáť 4 000 eur. Kto by chcel prispieť na nové ozvučenie pokladničky budú 
vzadu v kostole počas vianočných sviatkov.                                                                        

                                                                                  Bohumil Piešťanský 

                                                                                   administrátor farnosti      



fana

deň miesto hodina úmysly sv. omší

Šípok 7,30 hod.  † rodičia Ernest, Alžbeta a ich deti 

Nedeľa ŠTVRTÁ  ADVENTNÁ NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod.  †  Anna  Vanková

20.12. Šípok 9,00 hod. † z rodiny Bugárovej a Vančíkovej 

Šípok 11,00 hod. za veriacich farnosti

PO 21.12. Šipok 18,00 hod. † rodina Križanová, rodičia z druhej strány  

Utorok M.Uherce 15,30 hod. † Gustáv Baláž

22.12. M.Uherce 18,00 hod. † Rozália a Marian Hanckoví, rodičia z oboch strán

Streda M.Uherce 15,30 hod. † Viola Krugová a dcéra Natália

23.12.  Šípok  18,00 hod. † Emília Majerčíková

Štvrtok Šípok 15,30 hod. † František, brat Pavol a rodičia z oboch strán

24.12. M.Uherce 22,30 hod. † Ján Bartoš

Šípok 24,00 hod. za všetkých dobrodincov saleziánskeho diela

 Piatok Šípok 7,30 hod. † Jozef, Mária, Jozef Staňo

25.12. NARODENIE PÁNA M.Uherce 8,00 hod. † Anna a Jozef Vanko, rodičia a súrodenci

 slávnosť s oktávou Šípok 9,00 hod. † Jozef a Otília, rodičia z oboch strán

Šípok 11,00 hod. za veriacich farnosti

Sobota Sv. Štefana, prvého mučeníka Šípok 7,30 hod.  †  Štefan Perniš a  zosnulá rodina Pernišová 

26.12. sviatok M.Uherce 8,00 hod. † Viktória a František, rodina Vanková

 Šípok 9,00 hod. †Štefan a starí rodičia z oboch strán

Šípok 11,00 hod. † Rudolf Pravda

Šípok 7,30 hod. za veriacich farnosti

Nedeľa PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA M.Uherce 8,00 hod. † Ján, Mária, Anna Stanoví, dcéra Mária s manželom

27.12. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Šípok 9,00 hod. † Anton Dragula

sviatok Šípok 11,00 hod. † Jaroslav Balažka a rodičia z oboch strán 

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch    20.12 - 27.12.2015 


