
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

OZNAMY 

Piata     pôstna nedeľa    

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

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

1. 6.4. vo štvrtok od 9,00 hod. bude don Vojtech spovedať starých 
a chorých. Nahlásiť ich môžete v sakristii. Toto spovedanie je aj 
súčasťou spovedania pred prvým piatkom. 

2. V piatok 7.4.2017 od 16,00 hod. do 17,00 hod. bude spoločná spoveď 
pred Veľkou nocou na Šípku. Toto spovedanie bude taktiež súčasťou 
spovedania pred prvým piatkom. 

3. V sobotu 8.4. bude obnova rodín so začiatkom o 17,00 hod. spojená so 
spovedaním, ktorá vyvrcholí svätou omšou. 

4. V stredu 12.4. o 19.00 hod. bude duchovná obnova pre mládež   so 
spovedaním. 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 19:00 pred kostolom  na Šípku.  

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

- Kto by mal záujem o CD BIELY AGÁT od Saleziánov, môže si ho zakúpiť 
u pána kostolníka Škvareninu.  

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 3. 

 
       Mgr. Bohumil Piešťanský    
          administrátor farnosti    
  

 

 

 

 

 



 

Manželské ohláManželské ohláManželské ohláManželské ohláškyškyškyšky    

 
  
„Dňa 22.4. si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Michaela 
Bačová, ktorá pochádza z farnosti Partizánske Šípok, a Maroš 
Paulinský, ktorý pochádza z farnosti Kráľovnej pokoja Košice. Ak 
by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech  to 
oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto 
snúbencov do vašich modlitieb.“  
 

„Dňa 29.4. si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Zusanna 
Klembara, ktorá pochádza z farnosti Krušovce, a Dušan Kúdela, 
ktorý pochádza z farnosti Krušovce.  Ak by niekto vedel o prekážke 
k sláveniu tohto manželstva, nech  to oznámi na našom farskom 
úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.“  
 
„Dňa 6.5. si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva  Dominika 
Rybanská, ktorá pochádza z farnosti Šimonovany, a Jána Ťapucha, 
ktorý pochádza z farnosti Lazany.  Ak by niekto vedel o prekážke k 
sláveniu tohto manželstva, nech  to oznámi na našom farskom 
úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.“  
 

 

                                                                           Mgr. Bohumil Piešťanský    
          administrátor farnosti 

 

 


