
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                  

 OZNAMY 

DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  

- Spovedať pred prvým piatkom sa bude na Šípku v stredu, štvrtok 

a piatok vždy polhodinu pred sv. omšou. V Malých Uherciach v piatok 

o 17 00.  

- Úmysly sv. omší pre Šípok aj Malé Uherce na mesiace október, 

november, december a január sa budú zapisovať na Šípku v stredu a 

štvrtok po večernej sv. omši. 

- Tento týždeň upratuje skupina č. 3 

                                                                                  Mgr. Peter Naňo    

                                                                               administrátor farnosti 
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Manželské ohlášky 

  

„Dňa 31.8.2021 si vo farnosti Partizánske Šípok, vyslúžia sviatosť 

manželstva Damián Hamada, pochádzajúci z farnosti  Veľké 

Uherce a Ivana Biznárová 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 10.9.2021 si vo farnosti Partizánske Šípok, vyslúžia sviatosť 

manželstva Jakub Šťastný a Michelle Kovalovská pochádzajúci 

z farnosti Partizánske - mesto. 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 16.9.2021 si vo farnosti Partizánske Šípok, vyslúžia sviatosť 

manželstva Filip Balogh, pochádzajúci z farnosti Partizánske - 

Šípok a Dominika Soboňová pochádzajúca z farnosti Partizánske - 

mesto. 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 18.9.2021 si vo farnosti Partizánske Šípok, vyslúžia sviatosť 

manželstva Patrik Beňuška, pochádzajúci z farnosti Veľké Bielice 

a Martina Galbová 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.“ 

 


