Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
štvrtá pôstna nedeľa
nede a
- Dnes o 15,00 hod. bude krížová cesta, ktorú vedú matky, po nej bude
výmena ružencových tajomstiev.
- Na budúcu sobotu 12.3. bude stretnutie rodičov a detí, ktoré chcú ísť v tomto
školskom roku na prvé sväté prijímanie, toto stretnutie začne o 10:30.
S animátormi sa stretáme v stredu o 19:00 v pastorku.
- Starým a chorým budeme udeľovať Sviatosť pomazania chorých.
Pomazanie udelíme pri sv. omšiach na Šípku v stredu 9.3. o 18,00 hod. a vo
štvrtok 10.3. v M. Uherciach o 15,30 hod. Túto sviatosť môže prijať každý,
kto dovŕšil 75 rok života, resp. potrebuje posilu vo vážnej chorobe.
Podmienkou je, aby bol na sv. spovedi. Stačí sv. spoveď pred prvým piatkom
v marci.
- Milí rodičia a dobrodinci, aj tento rok vás chceme poprosiť o podporu našej
práce s deťmi a mladými poukázaním 2% našej organizácii Domka. Tlačivá
nájdete vzadu na stolíku a vyplnené ich môžete priniesť k nám. Vopred vám
ďakujeme.
- Veľkonočné spovedanie starých a chorých, bude vo piatok 11.3.2016 od 9,00
hod. Nahlásiť ich môžete v sakristii kostola.
- Ďalšie pôstne zamyslenia na štvrtý pôstny týždeň, si môžete zobrať pri
východe z kostola.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.4
Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 6.3.2016 - 13.3.2016
miesto

deň
Nedeľa

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

6.3.

hodina

úmysly sv. omší

Šípok

7,30 hod.

za veriacich farnosti

M.Uherce

8,00 hod.

† Gustav Baláž

Šípok

9,00 hod.

Šípok

11,00 hod.

† rodina Pernišová
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Šípok

18,00 hod.

Pondelok
7.3.

M.Uherce 15,30 hod.

Utorok

Šípok

8.3.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Streda

Šípok

9.3.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Štvrtok

Šípok

10.3.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Piatok

za živých a zosnulých členov ružencového bratstva
† Štefan
† Jozef Jamrich
† Viola Grugová a Natália
† Jozef Križma
† rodičia Vlčkoví a Šušoliakoví
† Ivan Junas a rodičia
† rodičia Jozef a Ema, súrodenci a starí rodičia

11.3.

Šípok

18.00 hod.

† Alojz Rajnoha

Sobota

M.Uherce

7,30 hod.

12.3.

Šípok

18,00 hod.

† Anna a Ján Pivarči
† Anastázia a syn Ján

Šípok

7,30 hod.

za veriacich farnosti

M.Uherce

8,00 hod.

† Radoslav, Jozef Guba a starí rodičia

Šípok

9,00 hod.

† Eva Ševčíková

Šípok

11,00 hod.

životné jubileum 18 rok. Adam a Rebeka prosba o Božiu pomoc

Nedeľa
13.3.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

