
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

OZNAMY 

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

- Dnes poobede vás Saleziáni a mladí pozývajú 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. 

-  V pondelok je sviatok Obetovania Pána, Hromnice. Budeme požehnávať 
sviece.   

-  V stredu počas svätej omše sa bude konať požehnanie hrdla so sviecami. 

- V stredu 3.2. budeme doobeda od 10,00 do 12,00 hod. a poobede od 16,00 do 
18,00 hod., zapisovať úmysly svätých omší na mesiace marec a apríl 2016.  

- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach vo štvrtok 4.2. 
od 14:30 hod., starých a chorých bude don Vojtech spovedať v piatok 5.2. 
dopoludnia. Na Šípku sa bude spovedať počas týždňa okrem pondelka, pol 
hodinu pred sv. omšou. 

- Dňa 06.02.2016 t.j. v sobotu o 9,30 hod. sa bude konať pobožnosť Fatimskej 
soboty. 

- Vyšlo nové číslo časopisu Rebrík, môžete si ho vyzdvihnúť pri východe 
z kostola. 

 
-Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.6 

                                                                           Mgr. Bohumil Piešťanský    

                                                                               administrátor farnosti 

 



fana

deň miesto hodina úmysly sv. omší

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

Pondelok  

1.2.  Šípok 18,00 hod. poďakovanie za 25 rok. manželstva a prosba Božiu pomoc

Utorok OBETOVANIE PÁNA M.Uherce 15,30 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre matku s dieťaťom

2.2. sviatok Šípok 18,00 hod. †  Erika Bánovská

Streda Sv.Blažeja,biskupa a mučeníka M.Uherce 15,30 hod. †  Ján Bilčík

3.2. ľubovoľná spomienka Šípok 18,00 hod. na úmysel modlitbového spoločenstva matiek

Štvrtok  M.Uherce 15,30 hod. za požehnanie a Božiu pomoc

4.2.  Šípok 18,00 hod. †  Mária Ištvánová, Anna Halmová

Piatok Sv.Agáty, panny a mučenice M.Uherce 15,30 hod. †  Matúš Rumiška, synovia a nevesta 

5.2. spomienka Šípok 18,00 hod. †  Anton, Emília, Jozef, Ondrej, a Rózka

Sobota Sv.Pavla Mikiho a spoločníkov M.Uherce 7,30 hod. za požehnanie a Božiu pomoc

6.2. mučeníkov - spomienka Šípok 18,00 hod. † rodina Durdiková

Šípok 7,30 hod. † Janka

Nedeľa PIATA NEDEĽA  V CEZROČNOM M.Uherce 8,00 hod. † Mária, Michal Čangel a deti

7.2. OBDOBÍ Šípok 9,00 hod. za požehnanie pre rodinu Galisovú

Šípok 11,00 hod. za veriacich farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch   31.1. - 7.2.2016 


