
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  

                     Partizánske – Šípok                                                                 

 

OZNAMY 

DVADSIATA  ŠIESTA  NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ 

   Dôležitý oznam: 

- Upozorňujeme, že od októbra sa na Šípku a v Malých Uherciach mení čas 
večerných sv. omší. Cez týždeň budú bývať sv. omše v Malých Uherciach 
o 15:30, a na Šípku o 18:00 . V nedeľu ostávajú  časy nezmenené.  

-V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá aj tento rok 
bude prebehať počas prvých piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00.  

- Od budúceho týždňa vám ponúkame možnosť farskej adorácie, ktorá bude 
vždy  vo štvrtok po večernej sv. Omši do 19:00.  

- V utorok bude v Malých Uherciach prebiehať tichá adorácia pri vyloženej 
sv. Oltárnej od 16:00 do17:00 hod.  

- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach v stredu 2.10. 
od 14,30 hod., Starých a chorých bude don Vojtech spovedať v Malých 
Uherciach vo štvrtok a na Šípku v piatok  dopoludnia.   Na Šípku sa bude 
spovedať počas týždňa okrem pondelka, pol hodinu pred sv. omšou. 

- Pozývame Vás dnes na modlitbové stretnite Modlitieb matiek, stretnutie 
nebude u sestričiek ale na Šípku  o 17,00 hod. 

- Podielové knihy Spolku svätého Vojtecha na rok 2020 si môžu členovia 
vyzdvihnúť pred alebo po svätých omšiach v sakristii.  

- V sobotu 5.10. o 9,30 hod. sa bude konať na Šípku pobožnosť Fatimskej 
soboty. 

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

                                                                                                                   
Mgr. Bohumil Piešťanský 

          administrátor farnosti 
 

    

    



Manželské ohláškyManželské ohláškyManželské ohláškyManželské ohlášky    
 

„Dňa 12.10. 2019 si vo farnosti Partizánske Šípok vyslúžia sviatosť 

manželstva Silvia Ďurinová a Juraj Halaška, pochádzajúci z  farnosti 

Partizánske Šípok. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto 

manželstva, nech  to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame 

týchto snúbencov do vašich modlitieb.“  

 „Dňa 19.10. 2019 si vo farnosti Partizánske Šípok vyslúžia sviatosť 

manželstva Denisa Šujanová, ktorá pochádza z farnosti Partizánske - 

Šípok, a Andrej Krbúšik, ktorý pochádza z farnosti Veľké Bielice. Ak 

by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech  to 

oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov 

do vašich modlitieb.“ 

„Dňa 19. 10. 2019 o 15:00 hod. si v Kostole sv. Anny v Malých 

Uherciach vyslúžia sviatosť manželstva Lukáš Súlovský a Petra 

Ďurkáčová. Ak by niekto vedel o prekážke platného uzavretia tohto 

manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň 

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.“ 

  
 


