Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
-

Dnes vás srdečne pozývame na netradičnú krížovú cestu, ktorá začne
o 18:00 pred kostolom na Šípku. Treba sa teplo obliecť.

-

Dnes je diecézna zbierka na mládež.

-

-

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, ktorí sa chcú dobre pripraviť na Veľkonočné
sviatky. Dávame do pozornosti, že v tento deň večerná sv. omša o 18:00
nebude na Šípku, ale v Malých Uherciach.
Sv. omše a obrady počas Veľkého týždňa budú nasledovne:
Zelený štvrtok:
Veľký piatok:
Biela sobota:

24.3. na Šípku o 18:00, v M. Uherciach o 16:30,
25.3. na Šípku o 15:00, v M. Uherciach o 16:30,
26.3. na Šípku o 19:00, v M. Uherciach o 19:00

-

Na Veľký piatok naši mladí organizujú adoráciu v čase od 22.00 do 24.00
hod.

-

Na Veľký piatok a Bielu sobotu ráno o 7:30 hod. vás pozývame na
spoločnú modlitbu ranných chvál a posvätného čítania na Šípku.

-

Na Veľký piatok sa uskutoční ekumenický pašiový sprievod, so začiatkom
o 09:45 hod. pri kostole v Šimonovanoch. Viac informácii na výveske.

-

-

-

Kto by chcel podporiť prácu s mládežou na Šípku, môže tak urobiť
odovzdaním 2 % našej mládežníckej organizácii DOMKA. Tlačivá si
môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
Milí rodičia predškolákov, srdečne Vás pozývame na zápis prvákov do
Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa, ktorý sa uskutočni v sobotu 2.
apríla od 9:00 do 13:00 hod. v priestoroch školy na Nám. SNP v
Partizánskom. Tešíme sa na Vás.
V noci z 26. na 27. marca sa mení čas. Hodiny si nastavíme o hodinu
dopredu, z 2:00 hod na 3:00 hod. Upozorňujeme že zmena času sv. omší
v letnom čase nenastáva, sv. omše v M. Uherciach budú naďalej cez
týždeň o 15,30 a v sobotu o 7,30 hod.

-

Ďalšie pôstne zamyslenia, si môžete zobrať pri východe z kostola.

-

Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 6.
Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 20.3. - 27.3.2016

miesto

deň

hodina

úmysly sv. omší

Šípok

7,30 hod.

za veriacich farnosti

Nedeľa

KVETNÁ NEDEĹA

M.Uherce

8,00 hod.

† Štefan , Cecília, Viliam, rodičia

20.3.

NEDEĹA UTRPENIA PĀNA

Šípok

9,00 hod.

† Jozef, Jozefína, Rudolf a ich rodičia

Šípok

11,00 hod.

† Rudolf Paule a rodičia

Šípok

18,00 hod.

† Mária, Július, Jozef, Vladimír a deti

Pondelok
21.3.

M.Uherce 15,30 hod.

Utorok

Šípok

† Jozef, Eleonóra Vankoví

18,00 hod.

† Alica Kluková

Streda

M.Uherce 15,30 hod.

† Pavol Blahút

23.3.

M.Uherce 18,00 hod.

† Jozef Gancár, rodičia a rod. Maxinová

M.Uherce 16,30 hod.

za zdravie a Božie požehnanie pre synovca

22.3.

Štvrtok

ZELENÝ ŠTVRTOK

24.3.

PÁNOVEJ VEČERE

Piatok

VEĽKÝ PIATOK

25.3.

SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

Sobota

BIELA SOBOTA

26.3.

Šípok

18,00 hod.

M.Uherce 16,30 hod.
Šípok

15,00 hod.

M.Uherce 19,00 hod.

† Maximilián, Marcel, Štefánia
† Anton Dragula

Šípok

19,00 hod.

za dobrodincov

Šípok

7,30 hod.

za veriacich farnosti

Nedeľa

VEĹKONOČNÁ NEDEĹA

M.Uherce

8,00 hod.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

27.3.

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Šípok

9,00 hod.

† Emil, Štefánia a starí rodičia

Šípok

11,00 hod.

† Jozef Vanko

