
 
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

OZNAMY NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

-  Otec biskup nám dovolil zrealizovať nové ozvučenie v kostole sv. Tomáša na 
Šípku. Zrealizovať by sa malo koncom novembra, Na tento účel nám dovolil 
vykonať zbierky. Na budúci týždeň vyhlasujeme prvú zbierku na nové 
ozvučenie.  

- V pondelok na pamiatku Všetkých verne zosnulých (2.11.) bude sv. omša 
o 17.00 hod. aj v Malých Uherciach.  

-  Dnes bude modlitba ruženca a výmena ružencových tajomstiev o 16,00 hod. 

-  Dnes na cintoríne Šípok bude pobožnosť o 15.00 hod. V Malých Uherciach 
bude o 14.00 hod.   

- Členovia Spolku sv. Vojtecha si kalendár, podielovú knihu a DVD film môžu 
vyzdvihnúť v našom kostole u pána Škvareninu a v Malých Uherciach u 
Janky Vančovej. Nezabudnite si zo sebou priniesť členské 5 €. Kto rád číta, 
prípadne si chce pozrieť dobrý film, môže si knihy i DVD filmy zakúpiť pri 
bočnom východe z kostola. Kto si objednal knižku Každý deň s Božím Slovom 

môže si hu zakúpiť u pána Škvareninu, cena je 4,40 €. 

- Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská akcia Sviečka za nenarodené deti. 
Hlavnou myšlienkou je spojiť Pamiatku zosnulých so spomienkou na deti, 
ktoré sa nemohli narodiť. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť 
symbolicky večer 2.11. zapálením sviečky a modlitbou. V našom kostole si       
môžete zakúpiť sviečku s logom kampane a takto podporiť aktivity zamerané 
na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny.  Príspevok je dobrovoľný.                                                                      

- Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi 
kostol, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) 
môže získať úplne odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. 
Tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať aj v dňoch od  l.11. do 8.11., 
ak raz denne navštívime cintorín a pomodlíme sa za zosnulých.  Okrem tohto 
úkonu je potrebné splniť tri podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie a 
modlitba na úmysel Svätého Otca. 

- Dňa 7.11.2015 v sobotu o 9,30 hod. sa bude konať na Šípku pobožnosť 
Fatimskej soboty.  

- Úmysly svätých omší na mesiac december 2015 budeme zapisovať dňa  
11.11.2015 (t.j. druhý novembrový týždeň). 

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 1.                                                                 

                                                                            Mgr. Bohumil Piešťanský    

        administrátor farnosti 



fana

deň miesto hodina úmysly sv. omší

Šípok 7,30 hod. za veriacich farnosti

Nedeľa VŠETKÝCH SVÄTÝCH M.Uherce 8,00 hod. † Anastázia

1.11. slávnosť Šípok 9,00 hod. † z rodiny Samelovej a Majerovej 

 Šípok 11,00 hod. † Štefan a Antónia Smatanová

Pondelok Všetkých verných zosnulých M.Uherce 17,00 hod † saleziáni

2.11. Šípok 18,00 hod. † saleziáni

Utorok Sv.Karola Borromea, biskupa M.Uherce 15,30 hod. † Margita a Jozef Belianskí

3.11. spomienka Šípok 18,00 hod. † Milan a Ivan Medo

Streda M.Uherce 15,30 hod. † Milan a rodičia z oboch strán

4.11. Šípok 18,00 hod. za žijúce členky z ružencového bratstva 

Štvrtok M.Uherce 15,30 hod. † Gustav Baláž

5.11. Šípok 18,00 hod. † Anna Čajková

Piatok M.Uherce 15,30 hod. † Rudolf a Marta Beňuškoví 

6.11. Šípok 18,00 hod. † Mária a Augustín Novotní

Sobota M.Uherce 7,30 hod. † Rozália a Marian 

7.11. Šípok 18,00 hod. † Anton a Antónia, ich rodičia 

Šípok 7,30 hod. † Emília a Teodor, starí rodičia z oboch strán

Nedeľa TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA M.Uherce 8,00 hod. za veriacich farnosti

8.11. V CEZROČNOM OBDOBÍ Šípok 9,00 hod. za dobrodincov farnosti 

 Šípok 11,00 hod. † Vilma a Jozef Galbaví, Alojz Rajnoha, Albín Minár

Liturgický kalendár a úmysly svätých omší v dňoch   1.11. - 8.11. 2015 


