
 
 
 

Rímskokatolícka farnos
                     Partizánske 

 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDE

- Počas adventného obdobia vám ponúkame adventné zamyslenia na každý 
deň,  ktoré si môžete zobra
ich nájsť aj na našej internetovej stránke 
deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márii

- Kalendár a podielovú knihu si 
od nedele 27. novembra u pána Š

- Spovedanie pred prvým piatkom bude
1.12.2016 od 14:30 hod., starých a
piatok 2.12.2016 dopoludnia. Na Šípku sa bude spoveda
pondelka, pol hodinu pred sv. omšou.

- V adventnom období sa budú každú sobotu o
Uherciach sláviť roráty, č

- V sobotu 3.12.2016 o 9,30 hod. sa bude kona
soboty. 

- Do pozornosti dávame aj Misijný kalendár, ktorý si môžete pri východe 
z kostola zadarmo zobrať

- Dnes je zbierka na charitu.  

- Dnes po svätých omšiach budeme požehnáva

- Tento týždeň sa o poriadok v

 

Mgr. Bohumil Piešťanský  

administrátor farnosti 

 

 

 

 

 

†Milan Guba a rodičia z obo

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola, 
Partizánske – Šípok 

OZNAMY 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  

as adventného obdobia vám ponúkame adventné zamyslenia na každý 
,  ktoré si môžete zobrať vždy v nedeľu pri východe s kostola. 

 aj na našej internetovej stránke pcsipok.sk. V zamysleniach nájdete 
deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márii. 

Kalendár a podielovú knihu si členovia Spolku sv. Vojtecha môžu prevzia
od nedele 27. novembra u pána Škvareninu. Členský príspevok je 5 eur.

Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach vo štvrtok 
od 14:30 hod., starých a chorých bude don Vojtech spoveda

dopoludnia. Na Šípku sa bude spovedať poč
pol hodinu pred sv. omšou. 

adventnom období sa budú každú sobotu o 6,00 hod. v
 roráty, čiže sväté omše pred svitaním. 

9,30 hod. sa bude konať na Šípku pobožnos

osti dávame aj Misijný kalendár, ktorý si môžete pri východe 
kostola zadarmo zobrať domov.  

Dnes je zbierka na charitu.   

Dnes po svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence.

 sa o poriadok v našom kostole stará skupina č

anský   

bochstrán 

sv. Tomáša, apoštola,  

 

as adventného obdobia vám ponúkame adventné zamyslenia na každý 
kostola. Môžete si 

zamysleniach nájdete 

lenovia Spolku sv. Vojtecha môžu prevziať 
lenský príspevok je 5 eur. 

Malých Uherciach vo štvrtok 
don Vojtech spovedať v 
ť počas týždňa okrem 

6,00 hod. v kostole v Malých 

 na Šípku pobožnosť Fatimskej 

osti dávame aj Misijný kalendár, ktorý si môžete pri východe 

 adventné vence. 

našom kostole stará skupina č. 5. 


