Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok

OZNAMY
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
- Dávame do pozornosti, že v pondelok 3.6. nebude na Šípku večerná sv. omša.
- Upozorňujeme, že v mesiacoch, jún, júl, august a september sa na Šípku a
v Malých Uherciach mení čas večerných sv. omší. Cez týždeň budú bývať sv.
omše v Malých Uherciach o 18:00, a na Šípku o 18:30 (v rátane soboty).
V sobotu ráno v Malých Uherciach ostáva sv. omša ráno o 7:30. V nedeľu
ostávajú časy nezmenené.
- Zapisovať úmysly svätých omší na mesiace júl, august a september 2019.,
budeme už v utorok po večernej sv. omši do 20:30, a v stredu 5.6. doobeda od
10,00 do 12,00 hod.
- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach v utorok 4.6. od
17,00 hod., na Šípku sa bude spovedať počas týždňa okrem pondelka, pol
hodinu pred sv. omšou.
-V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá prebieha počas
prvých piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:30.
- Saleziáni a animátori pripravili pre chlapcov a dievčatá, ktorí majú
ukončený 1.-8. ročník ZŠ, letný prímestský tábor a to v dňoch 15.-19. júla.
Deti čaká skvelý program – zábavné hry i napínavé súťaže - skrátka aktivity
od výmyslu sveta! Nenechajte si ujsť náš tábor a prihláste sa čím skôr!
Prihlášky nájdete na stolíku v kostole.
- Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.
- Mladí ľudia narodení v rokoch 2004, 2003 a starší, ktorí chcú prijať sviatosť
birmovania na budúci rok nech si vyzdvihnú vzadu na stolíku prihlášky.
Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať v sakristii kostola na Šípku, pani
kostolníčke Vierke po večerných sv. omšiach. Prípravu začneme v októbri,
a ak bude prihlásených viac ako 40 mladých, môžeme o birmovku požiadať
na budúci rok. Zápis ukončíme 2.6. 2019.
-Dnes bude modlitba ruženca a výmena ružencových tajomstiev o 15,00 hod.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 3.
Mgr. Bohumil Piešťanský
administrátor farnosti

