
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

OZNAMYOZNAMYOZNAMYOZNAMY    

piatapiatapiatapiata    pôstna nedepôstna nedepôstna nedepôstna nedeľaaaa    

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

- Nakoľko sa blížia Veľkonočné sviatky, ponúkame vám priestor pre obnovu 
srdca.  

1. V piatok 18.3.2016 od 16,00 hod. do 17,30 hod. bude spoločná spoveď 
pred Veľkou nocou na Šípku. 

2. V sobotu 19.3. bude obnova rodín so začiatkom o 16,30 hod. spojená so 
spovedaním, ktorá vyvrcholí svätou omšou. 

3. V stredu 23.3. o 17.00 hod. bude duchovná obnova pre mládež 
a birmovancov so spovedaním. Účasť pre birmovancov je povinná. 
Pozvaní sú všetci mladí z farnosti, hlavne tí, ktorí v minulom roku 
prijali sv. birmovania.  

- Kto chce prispieť milodarom na kvety do Božieho hrobu, môže ho odovzdať 
do pokladničky vzadu na stolíku. 

- O týždeň na Kvetnú nedeľu vás srdečne pozývame na netradičnú krížovú 
cestu, ktorá začne o 18:00 pred kostolom  na Šípku.  

-   Ďalšie pôstne zamyslenia na piaty pôstny týždeň, si môžete zobrať pri 
východe z kostola.  

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 5. 

 
       Mgr. Bohumil Piešťanský    
          administrátor farnosti    
  



deň miesto hodina úmysly sv. omší

Šípok 7,30 hod. za veriacich farnosti 

Nedeľa PIATA PÔSTNA NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. † Radoslav, Jozef Guba a starí rodičia

13.3. Šípok 9,00 hod. † Eva Ševčíková

Šípok 11,00 hod. životné jubileum 18 rok. Adam a Rebeka prosba o Božiu pomoc

Pondelok

14.3. Šípok 18,00 hod. † rodičia Majeroví a Melušoví

Utorok M.Uherce 15,30 hod. za zdravie Márie a Magdalény  

15.3. Šípok 18,00 hod. † Jozef

Streda M.Uherce 15,30 hod. † z rodiny Buričanovej

16.3. Šípok 18,00 hod. † starí rodičia Čiljakoví, prastarí rodičia Čiljakoví a Roháčoví

Štvrtok M.Uherce 15,30 hod. † Mária, Štefan Solčáni, syn Jozef

17.3. Šípok 18,00 hod. † Jozef Fabo

Piatok M.Uherce 15,30 hod. † z rodiny Strúčkovej

18.3. Šípok 18,00 hod. † Jozef, Mária a syn Eduárd

Sobota Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie M.Uherce 7,30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Noriku a jej rodinu

19.3. slávnosť Šípok 18,00 hod. † Jozef Buričan a rodina, rodina Lukáčiková a Rybárová

Šípok 7,30 hod. za veriacich farnosti 

Nedeľa KVETNĀ NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. † Štefan , Cecília, Viliam, rodičia

20.3. NEDEĽA UTRPENIA PĀNA Šípok 9,00 hod. † Jozef, Jozefína, Rudolf a ich rodičia

Šípok 11,00 hod. † Rudolf Paule a rodičia

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch  13.3. - 20.3.2016 


