
 
 

       Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                               Partizánske – Šípok                                                                 

  OZNAMY ŠIESTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

- Dávame do pozornosti, že v 12.2. pondelok večer sv. omša na Šípku nebude.  

- Na budúcu sobotu 17.2. 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. 

- V stredu 14.2. je Popolcová streda, v tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa 
mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi (v tento deň sa 
nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia a iba 
raz sa môžeme najesť do sýtosti). 

-  Tento rok sa  v našej farnosti pripojíme k iniciatíve Národný týždeň 
manželstva. Chceme vytvoriť priestor, aby sa manželia zastavili, pripomenuli 
si dôvody, ktoré ich viedli k tomu, že sa rozhodli pre spoločný život, obnovili 
romantiku a urobili niečo milé jeden pre druhého.  Kedy ste naposledy boli na 
rande? Teraz máte na to príležitosť.  Manželia, pozvite svoje manželky -  
manželky, pozvite svojich manželov v sobotu 17.2.2018 o 19,00 na rande  do 
kina v obývačke fary. Premietneme si pekný film a dostanete požehnanie do 
ďalších dní nášho manželstva. 

- Počas pôstneho obdobia vám ponúkame pôstne zamyslenia na každý deň,  
ktoré si môžete zobrať vždy v nedeľu pri východe s kostola. Tento pôst ich 
pre vás bude pripravovať celá komunita . Prvé listy vám ponúkame už dnes. 
Môžete si ich nájsť aj na našej internetovej stránke pcsipok.sk.  

- Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 

- V pôstnom období  sa budeme modliť krížovú cestu vždy v nedeľu o 15,00 
hod. v kostole na Šípku  a tiež aj v piatok o 17,30 hod. V Malých Uherciach 
bude krížová cesta v nedeľu o 14,00hod. a v piatok pred večernou sv. omšou.  

- Milí rodičia, počas jarných prázdnin v dňoch od 19. do 21.2. vám ponúkame 
jarný prímestský tábor, ktorý bude v našom pastoračnom centre pre deti od 
1.- 8. roč. ZŠ. Prihlášky s podrobnosťami o tábore nájdete vzadu na stolíku 
alebo na našej webovej stránke. 

- Milí rodičia a dobrodinci, aj tento rok vás chceme poprosiť o podporu našej 
práce s deťmi a mladými poukázaním 2% našej organizácii Domka, ktorá 
zastrešuje činnosť v pastoračnom centre. Tlačivá nájdete vzadu na stolíku a 
vyplnené ich môžete priniesť k nám. Vopred vám ďakujeme.  

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.5. 

                                                                           Mgr. Bohumil Piešťanský    

                                                                               administrátor farnosti 


