
 
 
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                 

 

OZNAMY 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  

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

- Dnes je zbierka na charitu.   

- V stredu 4.12. budeme doobeda od 10,00 do 12,00 hod. a poobede od 16,00 
do 18,00 hod., zapisovať úmysly svätých omší na mesiace január, február a 
marec 2020.  

- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach v utorok 3.12. 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. 

- Upozorňujeme na zmenu času adorácie v Malých Uherciach, v  decembri 
a januári bude prebiehať tichá adorácia v utorok od 14:30 do15:30 hod. 

- V piatok na sv. Mikuláša vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá 
prebieha počas prvých piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00.   Po nej bude 
akadémia k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pozývame na ňu 
všetkých birmovancov.     

V sobotu 7.12.o 9,30 hod. sa bude konať na Šípku pobožnosť Fatimskej 
soboty. 

- V adventnom období sa budú každú sobotu o 6,30 hod. v kostole v Malých 
Uherciach sláviť roráty, čiže sväté omše pred svitaním. 

- Počas adventného obdobia vám ponúkame adventné zamyslenia na každý 
deň, ktoré si môžete zobrať vždy v nedeľu pri východe s kostola. Môžete si ich 
nájsť aj na našej internetovej stránke pcsipok.sk. 

- Ponúkame vám hodnotné knihy vhodné ako vianočný darček. Zakúpiť si ich 
môžete pri bočnom východe z kostola vždy po nedeľných sv. omšiach po 
deviatej a jedenástej.  

- Ak by niekto chcel prispieť na nové sochy, vzadu je pripravená pokladnička. 

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 7.                                                                 

                                                                          Mgr. Bohumil Piešťanský   

                                                                                 administrátor farnosti 



 

Manželské ohlášky 
 
 „Dňa 7.12. 2019 si vo farnosti Partizánske Šípok vyslúžia sviatosť 
manželstva Veronika Ďurčeková, ktorá pochádza z farnosti 
Partizánske - Šípok, a Marián Krajčovič, ktorý pochádza z farnosti 
sv. Gorazda Nitra - Klokočina. Ak by niekto vedel o prekážke k 
sláveniu tohto manželstva, nech  to oznámi na farskom úrade. 
Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.“  

 


