Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
- Vo štvrtok 04.6.2015 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi,
svätá omša bude aj ráno o 7,30 hod. na Šípku.
- Spovedanie pred prvým piatkom bude počas týždňa tak ako zvyčajne pred
svätou omšou a v Malých Uherciach vo štvrtok od 14,30 hod. Starých
a chorých bude don Vojtech spovedať v piatok dopoludnia.
- Dňa 6.6. 2015 v sobotu o 9,30 hod. sa bude konať pobožnosť Fatimskej
soboty.
- V dňoch 6.-10. júla 2015 bude v pastoračnom centre na Šípku prebiehať
letný prímestský tábor pre deti ukončeného 1.až 7. ročníka základnej školy.
Prihlášky nájdete vzadu na stolíku. S prihláškou, prosíme, odovzdajte aj
vyplnené tlačivo o súhlase so spracovaním osobných údajov pre našu
organizáciu Domka.
- V mesiaci júl v termíne od 18.7. do 24.7. sa uskutoční letný pobytový tábor.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
- Úmysly svätých omší na mesiac júl 2015 budeme zapisovať vo štvrtok 04.06.
doobeda od 10,00 do 12,00 hod. a poobede od 16,00 do 18,00 hod.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará sk. č. 1.
Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch 31.5. - 7.6.2015

miesto

deň

hodina

úmysly sv. omší

Šípok

7,30 hod.

† Karol Cinko

Nedeľa

Najsvätejšej Trojice

M.Uherce

8,00 hod.

† Eleonóra a Jozef Vanko

31.5.

slávnosť

Šípok

9,00 hod.

poďakovanie za 60 rok. života a prosba za zdravie a Bož. pomoc

Šípok

11,00 hod.

za veriacich farnosti

Šípok

18,00 hod.

† Jaroslav Hodoň a Mária Hlaváčová

Pondelok

Svätého Justína

1.6.

spomienka

M.Uherce 15,30 hod.

Utorok

Šípok

2.6.

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

Streda

Sv.Karola Lwangu a spoločníkov

3.6.

mučeníkov - spomienka

Šípok

18,00 hod.

Štvrtok

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Šípok

7,30 hoh.

4.6.

PRIKÁZANÝ SVIATOK

M.Uherce 15,30 hod.
Šípok

Piatok

Svätého Bonifáca

5.6.

biskupa a mučeníka - spomienka

18,00 hod.

M.Uherce 15,30 hod.

† rodina Kšiňanová
† rodičia z oboch strán (z rodiny Hredelovej a Odkladalovej)
†Terézia
† Mária, Irena, súrodenci a rodičia
za duše v očistci
za Božie požehnanie a pomoc pre dcéry s rodinami
† Jozef, rodičia a sestra
† Bezáková

Šípok

18,00 hod.

† rodičia Gašpar a Mária, bratia a sestry

Sobota

M.Uherce

7,30 hod.

† za Petru

6.6.

Šípok

18,00 hod.

† rodičia Štefánia a Florián, Anton a rodina

Šípok

7,30 hod.

za veriacich farnosti

M.Uherce

8,00 hod.

† Karol Šuňal

Šípok

9,00 hod.

† Emil

Šípok

11,00 hod.

za požehnanie dobrodincov Jaspolu

Nedeľa
7.6.

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

