Rímskokatolícka farnosť sv. Tomáša, apoštola,
Partizánske – Šípok
OZNAMY
ŠTVRTÝ ADVENTNÁ NEDEĽA
- Ponúkame vám adventné zamyslenia na štvrtý adventný týždeň, ktoré si môžete
zobrať pri východe z kostola.
- Dňa 24.12.2020 bude svätá omša o 15,30 hod. na Šípku aj v M. Uherciach
a v noci bude v M. Uherciach svätá omša o 22,00 hod. a polnočná na Šípku
o 24,00 hod.
- Dňa 25.12 na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu a na
Šípku bude pridaná sv. omša o 10 00 hod. 26.12.2020 na Štefana, budú sväté
omše tak, ako v nedeľu.
- V kostole na Šípku počas Vianočných sviatkov môžete podporiť aktivity
zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny zakúpením sviečky s
logom kampane Sviečka za nenarodené deti. Príspevok je dobrovoľný.
- Na Šípku vám ponúkame hodnotné knihy vhodné ako vianočný darček.
Zakúpiť si ich môžete pri bočnom východe z kostola po nedeľných sv. omšiach
o 9 00 a 11 00. Tiež dávame do pozornosti posledné CD kapely saleziáni, na
ktorom sa nachádza 20 zhudobnených žalmov. Príspevok je 5 euro.

Mgr. Peter Naňo
administrátor farnosti
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