
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

OZNAMY 

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
- V nedeľu 7.2.2016 bude výmena ružencových tajomstiev a modlitba sv. 
ruženca o 15,00 hod. 

- V sobotu 13.2. vás pozývame na ďalšiu duchovnú obnovu farnosti pred 
pôstnym obdobím, pod názvom „Brány milosrdenstva“. Sú na ňu pozvaní 
predovšetkým manželia, rodiny a všetci ľudia, ktorým záleží na svojom 
duchovnom živote. Obnova začne dnes o  16:30 v kostole na Šípku. Bude 
možnosť vykonať si aj Sviatosť zmierania.   

- Počas pôstneho obdobia vám ponúkame pôstne zamyslenia na každý deň,  
ktoré si môžete zobrať vždy v nedeľu pri východe s kostola. Prvé listy vám 
ponúkame už dnes. Môžete si ich nájsť aj na našej internetovej stránke 
pcsipok.sk.  

 - V stredu 10.2.2016 je Popolcová streda, v tento deň je prísny pôst 
a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi (v tento 
deň sa nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia 
a iba raz sa môžeme najesť do sýtosti). 

- Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 

- V pôstnom období  sa budeme modliť krížovú cestu vždy v nedeľu o 15,00 
hod. v kostole na Šípku  a tiež aj v piatok o 17,30 hod. V Malých Uherciach 
bude krížová cesta v nedeľu o 14,00hod. a v piatok pred večernou sv. omšou.  

Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.7  

                                                                           Mgr. Bohumil Piešťanský    

                                                                               administrátor farnosti 

 



deň miesto hodina úmysly sv. omší

Šípok 7,30 hod. † Janka

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

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

Šípok 11,00 hod. za veriacich farnosti

Pondelok  

8.2. Šípok 18,00 hod. za živých a zosnulých členov ružencového bratstva

Utorok M.Uherce 15,30 hod. k úcte svätej TVÁRE KRISTOVEJ

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

Streda Popolcová streda M.Uherce 15,30 hod. za požehnanie  a Božiu pomoc

10.2. Šípok 18,00 hod. † Gabriela Gašparíková

Štvrtok M.Uherce 15,30 hod. † Jozef a Magdaléna Beňoví, a ich rodičia

11.2. Šípok 18,00 hod. † rodičia z oboch strán

Piatok M.Uherce 15,30 hod. za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Bezákovú a Turčekovú

12.2. Šípok 18,00 hod. † Katarína Greššová

Sobota M.Uherce 7,30 hod. † Rozália Mekiňová

13.2. Šípok 18,00 hod. † rodina Straková, Vanková a rodičia z oboch strán

Šípok 7,30 hod. † Ján

Nedeľa PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. † Michal Bučko

14.2. Šípok 9,00 hod. † Rudolf Baboľ a starí rodičia Betkoví a Baboloví

Šípok 11,00 hod. za zdravie a Božie požehnanie  

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch    7.2. - 14.2.2016 


