
 

Rímskokatolícka farnosť  sv. Tomáša, apoštola,  
                     Partizánske – Šípok                                                                  

 OZNAMY 

TRIDSIATAPRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  

- Fórum života opäť po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s 

mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. 

novembra na zapáliť sviečku za nenarodené deti v oknách domov, na 

cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Sviečku si 

môžete zakúpiť v zadnej časti kostola, cena malej plastovej je 1 euro (a 

sklenenej voňavej je 5 eur.)  

- Od pondelka sa sprísňujú hygienické opatrenia a preto sa zníži 

kapacita kostola. Okrem toho je potrebné  vzadu na stolíku hodiť do 

krabice papierik s dátumom kedy ste boli prítomní na sv. omši, vaším 

menom a telefónnym kontaktom na vás. Počas svätých omší treba 

nosiť respirátory. 

- V sobotu 6. novembra budú mať stretnutie prvoprijímajúce deti o 10 

00 hodine. Stretnutie sa uskutoční v kostole na Šípku a bude trvať asi 

hodinu. 

- Zajtra na sviatok Všetkých svätých /1.11./, ktorý je prikázaným 

sviatkom budú sväté omše na Šípku ráno o 7,30 hod., 9,00 o 11 00 

hod., a v Malých Uherciach bude sv. omša o 8,00 hod.   

- Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach v piatok 

5.11 o 14,30 hod. Na Šípku sa bude spovedať počas týždňa okrem 

pondelka, pol hodinu pred sv. omšou. 

- Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa 

za zosnulých počas celého mesiaca novembra. Tieto dni si veriaci môžu 

ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.  

- Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z 

domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v 

čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu 

spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s 

úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné 

podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 

Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa 

pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. 

- Tento týždeň upratuje skupina č. 5 

                                                                                  Mgr. Peter Naňo    

                                                                               administrátor farnosti 


