
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  

                     Partizánske – Šípok                                                                 

 

OZNAMY 

DVADSIATA DRUHÁ  NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ 

- Dávame do pozornosti,  že aj počas septembra budú večerné sv. omše tak 
ako cez prázdniny. Teda v Malých Uherciach o 18:00, a na Šípku o 18:30   

- Dávame do pozornosti, že v pondelok 3.9 a v stredu 5. 9. nebude na Šípku 
večerná sv. omša. V Malých Uherciach nebude sv. omša v utorok a štvrtok. 
Nakoľko kňazi budú odcestovaní. 
 
- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach v stredu  5.9. 
od 17,00 hod..  Na Šípku sa bude spovedať cez týždeň počas večerných sv. 
omši okrem pondelka a stredy.  

 - V sobotu je sviatok Narodenia Panny Márie. 

 - Chceme sa poďakovať všetkým animátorom, ktorí sa  zapojili do 
prípravy a samotnej realizácie letného pobytového tábora a letného 
prímestského tábora. Naša vďaka patrí aj všetkým  dobrodincom 
a sponzorom, ktorí nás materiálne, alebo finančne podporili.  

 - Úmysly svätých omší na mesiace október, november a december 2018 
budeme zapisovať v stredu 12. 9. doobeda od 10,00 do 12,00 hod. a poobede 
od 16,00 do 18,00 hod. 

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

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

                                                                         

                                                                            Mgr. Bohumil Piešťanský    

          administrátor farnosti 
 

 

 

 

 



 

 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  

                     Partizánske – Šípok 

                                                                  ČÍSLO:46/2018 
adresa:     Šípkova 324/1, Malé Uherce, 958 03 Partizánske 3                                     

          TEL.: 0387400933       

 __________________________________________________________________________ 

 

Ohlášky 

 

  

 

Manželské ohláškyManželské ohláškyManželské ohláškyManželské ohlášky    
 

 „Dňa 22.9. 2018 si vo farnosti Partizánske Šípok vyslúžia sviatosť 

manželstva Mária Martinkovičová a Tomáš Laco. Ak by niekto vedel 

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech  to oznámi na farskom 

úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich 

modlitieb.“  

 

 

                                                                           Mgr. Bohumil Piešťanský    

            administrátor farnosti 
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Ohlášky 



 

  

 

Manželské ohláškyManželské ohláškyManželské ohláškyManželské ohlášky    
 

 „Dňa 22.9. 2018 si vo farnosti Partizánske Šípok vyslúžia sviatosť 

manželstva Eva Šotkovská a Pavel Plachý. Ak by niekto vedel o 

prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech  to oznámi na farskom 

úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich 

modlitieb.“  

 

 

                                                                           Mgr. Bohumil Piešťanský    

         administrátor farnosti 


