
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  

                     Partizánske – Šípok                                                                 

OZNAMY 

DVADSIATA PIATA  NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ 

- Dnes je zbierka na Boží hrob (Svätú zem), ktorá sa nemohla konať 
počas veľkonočných sviatkov. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.  

- Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová 
reťaz pôstu a modlitieb bude trvať do 24.októbra. Ak sa zapojíte, môžete si 
vybrať ľubovoľný deň v tomto období a obetovať ho za duchovných otcov. 
Zapísať sa môžete na stolíku vzadu v kostole na Šípku. 

- Kalendár a podielovú knihu si členovia Spolku sv. Vojtecha môžu 
vyzdvihnúť na Šípku alebo v Malých Uherciach u pani kostolníčky. Členský 
poplatok na rok 2021 je 8 eur. 

- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 6 

                                                                                 Mgr. Peter Naňo    

          administrátor farnosti 
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Manželské ohlášky 
 

 „Vo farnosti Partizánske Šípok si vyslúžia sviatosť manželstva Pavol 
Bezák, pochádzajúci z farnosti Chynorany a Dominika Šťastná, 
pochádzajúca 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.“  

Manželské ohlášky 
 

 „Vo farnosti Partizánske Šípok si vyslúžia sviatosť manželstva Jakub 
Mališ, pochádzajúci z farnosti Veľké Bielice a Diana Súkeníková, 
pochádzajúca 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.“  

Manželské ohlášky 
 

 „Dňa 9.10. si vo farnosti Partizánske Šípok vyslúžia sviatosť 
manželstva Martin Ťapay, pochádzajúci z farnosti Partizánske - 
mesto a Vladimíra Uhrovčíková, pochádzajúca 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.“  

 

Manželské ohlášky 
 

 „Dňa 10.10. si vo farnosti Partizánske Šípok vyslúžia sviatosť 
manželstva Jaroslav Jančica, pochádzajúci z farnosti Žabokreky 
n/Nitrou a Iveta Ferenceiová, pochádzajúca 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.“  


