
 
 

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. 22.3. vo štvrtok od 9,00 hod. bude don Vojtech spovedať starých 
a chorých. Nahlásiť ich môžete v sakristii.  

2. V piatok 23.3.2018 od 16,00 hod. do 17,00 hod. bude spoločná spoveď 
pred Veľkou nocou na Šípku.  

3. V sobotu 24.3. bude obnova rodín so začiatkom o 17,00 hod. spojená so 
spovedaním, ktorá vyvrcholí svätou omšou. 

4. V stredu 28.3. o 18.00 hod. bude duchovná obnova pre mládež   so 
spovedaním. Pozvaní sú všetci mladí z farnosti, hlavne tí, ktorí sa 
pripravujú na sv. birmovania.  

- Kto chce prispieť milodarom na kvety do Božieho hrobu, môže ho odovzdať 
do pokladničky v sakristii. 

- V noci z 24. na 25. marca sa mení čas. Hodiny si nastavíme o hodinu 
dopredu, z 2:00 hod na 3:00 hod. 

- O týždeň na Kvetnú nedeľu vás srdečne pozývame na netradičnú krížovú 
cestu, ktorá začne o 18:00 pred kostolom  na Šípku.  

- Dnes je zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov.  

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

- Dnes po detskej sv. omši predávať za symbolické ceny plyšákov a hračky pre 
deti. Výťažok pôjde na podporu Tehličky 

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

 
       Mgr. Bohumil Piešťanský    
          administrátor farnosti    
  

 

 

 



 

 

 

Manželské ohláškyManželské ohláškyManželské ohláškyManželské ohlášky    

 
 „Dňa 7.4. 2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva 
Kristína Beskidová, ktorá pochádza z farnosti Beladice, a Peter 
Mihalik, ktorý pochádza z farnosti Partizánske Šípok. 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 14.4. 2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva 
Zuzana Nováková, ktorá pochádza z farnosti Malé Kršteňany, 
a Július Hodruský, ktorý pochádza z farnosti Partizánske Šípok. 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 21.4. 2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Jana 
Bezáková, a Peter Bilčík, ktorý pochádzajú z farnosti Malé 
Kršteňany.  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 5.5. 2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva  
Lucia Gubová, a Lukáš Záhumenský, ktorý pochádzajú z farnosti 
Partizánske Šípok.  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 

 

 


