
 
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

 

OZNAMY 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  

- V piatok 8.12.  je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
Sväté omše v našej farnosti budú v Malých Uherciach o 17,00 hod., na Šípku 
ráno o 7,30 hod. a večer o 18,00 hod. bude slávnostná sv. omša animovaná 
mladými.   

- Počas adventného obdobia vám ponúkame adventné zamyslenia na každý 
deň,  ktoré si môžete zobrať vždy v nedeľu pri východe s kostola. Môžete si 
ich nájsť aj na našej internetovej stránke pcsipok.sk. 

- V stredu 6.12. budeme doobeda od 10,00 do 12,00 hod. a poobede od 16,00 
do 18,00 hod., zapisovať úmysly svätých omší na mesiace január, február a 
marec 2018.  

- Srdečne pozývame rodinky, mladých, deti, starších, aby sa v piatok 8. 
decembra o 16:00 spolu s nami v príjemnej a rodinnej atmosfére zapojili do 
adventných predvianočných tvorivých dielní. Budeme spoločne tvoriť pekné 
vianočné výrobky.  

  - V adventnom období sa budú každú sobotu o 6,30 hod. v kostole v Malých 
Uherciach sláviť roráty, čiže sväté omše pred svitaním. 

- Na budúcu sobotu 9.12. bude stretnutie rodičov a detí, ktoré chcú ísť v tomto 
školskom roku na prvé sväté prijímanie, toto stretnutie začne o 10:30. 
S animátormi sa stretneme v sobotu o 9,00 hod. v pastorku. 

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

- Dnes o 15:00 hod. bude výmena ružencových tajomstiev spojená s modlitbou 
svätého ruženca. 

- Ponúkame vám hodnotné knihy, DVD i CD vhodné ako vianočný darček. 
Zakúpiť si ich môžete pri bočnom východe z kostola. 

- Dnes je zbierka na charitu.   

- Dnes po svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence. 

 

 

 



 

- Združenie saleziánskych exalievov (odchovancov) a priateľov dona Bosca 
na Slovensku Vás chce požiadať o pomoc pri podpore sociá1neho 
programu ,,Darujme úsmev“, ktorého cieľom je pomôcť konkrétnym 
ľuďom, konkrétnym rodinám, konkrétnym komunitám. Organizujeme ho 
v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a slovenskou saleziánskou 
rodinou. Zapojiť sa môžete - kúpou konkrétnych vecí - viď zoznam na 
nástenke, prípravou darčekov do krabíc od topánok alebo peňažným 
darom pre chlapcov zo saleziánskeho sirotinca v Ľvove. Pomôcť môžete i 
ľubovoľnou sumou s Vaším želaním, ako tieto peniaze použiť. 
Pokladnička bude umiestnená v sakristii kostola. Konkrétne veci-dary 
môžete priniesť pred každou sv. omšou do sakristie. Viac informácii 
nájdete na výveske alebo poskytne p. Peciar, kostolník - mobil 0911804422 
resp. Tomáš Peciar - mobil 0911340161. 

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 2.                                                                 

                                                                          Mgr. Bohumil Piešťanský   

                                                                                 administrátor farnosti 

 

 

 

 


