Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
- Počas adventného obdobia vám ponúkame adventné zamyslenia na každý
deň, ktoré si môžete zobrať vždy v nedeľu pri východe z kostola.
- Ponúkame vám hodnotné knihy vhodné ako vianočný darček. Zakúpiť si ich
môžete pri bočnom východe z kostola po nedeľných sv. omšiach.
- Spoločné spovedanie, ktoré zvyčajne býva pred Vianocami, tento rok nebude.
Odporúčame si spraviť vianočnú sv. spoveď počas adventného obdobia v rámci
sv. omší.
- V utorok 8.12. je sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše
v našej farnosti budú v Malých Uherciach o 17,00 hod., na Šípku ráno o 7:30
a večer 18:00 hod.
- Zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január bude pani kostolníčka od utorka
po sv. omšiach.
- Prišlo nové číslo časopisu Rebrík a saleziánske misijné kalendáre, môžete si
ich vziať pri východe z kostola.
- Zbierka na charitu bola celkovo 685 eur. Všetkým darcom zo srdca
ďakujeme.
- Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č. 5.
Mgr. Peter Naňo
administrátor farnosti
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