
Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
────────────────────────────────────────────────

Farské oznamy
19. nedeľa v cezročnom období

Sv. Dominika, kňaza (spomienka)Pondelok 8/8
† Ján Minár, manželka Mária a rodičia z oboch strán18:00sv. omša:

Sv. Terézie Benedikty, rehoľníčky a mučenice,  
spolupatrónky Európy (sviatok)

Utorok 9/8

† Bartolomej Pavkov, rodičia z oboch strán a starí rodičia18:00sv. omša:

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sviatok)Streda 10/8

† Laurinc Matejov, manželka Rozália, rodičia a súrodenci z oboch 
strán

18:00sv. omša:

Sv. Kláry, panny (spomienka)Štvrtok 11/8

Féria ( na konci sv. omše adorácia)Piatok 12/8
† Milan Drienovský, rodičia, starí rodičia z oboch strán, Anton a Mária18:00sv. omša:

Vigília zo slávnosti Nanebovzatia Panny MárieSobota 13/8
† Vladimír Žikavský (6. výročie) a rodičia z oboch strán17:00sv. omša:

Titulárna slávnosť farského kostola - slávnosť Nanebovzatia  
Panny Márie

Nedeľa 14/8

Za farníkov10:00sv. omša:

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.3 a o túto službu na budúcu sobotu prosím skupinu č. 4 
(ulica Za Humnami), za ktorú je zodpovedná p. Anna Pavková. Osobitne chcem poďakovať všetkým 
obetavým veriacim, ktorí prišli na farskú brigádu vo štvrtok. Pán Boh zaplať za túto službu pre farnosť!

Ďakujem tiež za milodary 130 €, ktoré veriaci obetovali pre farnosť minulý týždeň. Po dnešných svätých 
omšiach sa kona prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

Na budúci víkend slávime v našej farnosti titulárnu slávnosť farského kostola, ktorý je zasvätený 
Nanebovzatej Panne Márii ( farské hody). V sobotu bude slávená vigílna sväta o 17  hod., ktorú bude 
celebrovať Vdp. Martin Jarábek, riaditeľ rádia Mária Slovensko. V nedeľu bude slávená svätá omša o 
10 hod. Hlavným celebrantom bude Vdp. SLL. Viliam Zemančík, vicerektor  Pápežského slovenského 
kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Po nedeĺnej svätej omši vás pozývame na pohostenie pred 
kostolom za doprovodu dychovej hudby Skýcovanka. Za zabezpečenie pohostenia vopred ďakujem 
Obecnému úradu v Skýcove. Chcem vás však poprosiť o napečenie prevažne slaného pečiva pre hostí. 
Bolo by tiež pekné, keby na svätú omšu môžete prísť v krojoch. Osobitne pozývam na duchovnú 
prípravu pred nedeľnou slávnosťou - prijať sviatosť zmierenia môžete pol hodinu pred večernými 
svätými omšami. 

V prípade potreby ma môžete kontaktovať na tel. čísle: 037/ 634 62 14, 0948 155 750
 alebo na email: skycov@nrb.sk  www.skycov.ifara.sk, Facebook: @faraskycov  

IBAN: SK4709000000000232697986


