Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
Prvá

pôstna nedeľa

- Dôležitý oznam. Zapisovať úmysly svätých omší na mesiace apríl, máj a
jún 2020, budeme už v utorok po večernej sv. omši do 20:00, a v stredu 4.3.
doobeda od 10,00 do 12,00 hod.
- V pôstnom období sa budeme modliť krížovú cestu vždy v nedeľu o 15,00
hod. v kostole na Šípku. Dnes po nej bude výmena ružencových tajomstiev.
Krížová cesta tiež bude aj v piatok o 17,30 hod. V Malých Uherciach bude
v nedeľu o 14,00hod. a v piatok pred večernou sv. omšou.
- Ponúkame vám pôstne zamyslenia na prvý pôstny týždeň, ktoré si môžete
zobrať pri východe z kostola.
- Dnes je jarná zbierka na charitu.
Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach v piatok 6.3. 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.
- V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá prebieha počas
prvých piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00.
- Srdečne vám ďakujeme za vašu pomoc pri našom jarnom prímestskom
tábore, ktorý trval 3 dni a zúčastnilo sa ho takmer 130 mladých a 50
animátorov. Za modlitbu i akúkoľvek podporu. Vážime si vás a myslíme na
vás v našich modlitbách. Taktiež ďakujeme za pomoc pri chlapčenskom
tábore, ktorý sa konal vo štvrtok a zúčastnilo sa ho takmer 40 chlapcov.
- Pozývame vás zapojiť sa do tradičnej zbierky TEHLIČKA PRE MISIE,
organizovanú saleziánmi a misijným oddelením SAVIO, ktorá bude teraz
tento rok zameraná na pomoc pri presťahovaní sa rútiacej sa školy v Keni. V
tejto oblasti veľké záplavy totiž zničili celú oblasť, v ktorej je táto odborná
škola jedinou školou a doteraz vychovala už 15 000 mladých. Veľmi pekne
vám ďakujeme za akúkoľvek vašu pomoc. Vzadu v kostole je pokladnička na
tento účel a celý pôst vám bude k dispozícii. Môžete si domov zobrať i rôzne
materiály. Ďakujeme v mene saleziánov, učiteľov i mladých za vašu pomoc.
- Milí rodičia a dobrodinci, aj tento rok vás chceme poprosiť o podporu našej
práce s deťmi a mladými poukázaním 2% našej organizácii Domka. Tlačivá
nájdete vzadu na stolíku. Vyplnené prosíme prineste k nám.
Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.6
Mgr. Bohumil Piešťanský

