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

Farské oznamy
23. nedeľa v cezročnom období

Veni SanctePondelok 5/9
Za žiakov a učiteľov08:00sv. omša:

FériaUtorok 6/9
† Anton Dávid, rodičia z oboch strán, brat a švagrovia18:00sv. omša:

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana 
Pongrácza, kňazov a mučeníkov (spomienka)

Streda 7/9

† Ondrej Černák a manželka Cecília, deti, súrodenci a príbuzní18:00sv. omša:

Narodenie Panny Márie (sviatok)Štvrtok 8/9
† Ondrej Škula, manželka Rozália, syn Ondrej, Helena a rodičia07:00sv. omša:

Féria ( na konci sv. omše adorácia)Piatok 9/9
† Michal Hliva, manželka Cecília, súrodenci a rodičia z oboch strán18:00sv. omša:

FériaSobota 10/9
† Helena a Pavel Sulka, rodičia Matejoví a Sulkoví08:00sv. omša:

24. nedeľa v cezročnom obdobíNedeľa 11/9
Za farníkov08:00
†  Antónia Zbonková a rodičia z oboch strán10:30

sv. omša:

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 8 a o túto službu na budúcu sobotu prosím skupinu č. 9 
(ulica Hlavná od obchodu), za ktorú je zodpovedná p. Mária Pavková. Pán Boh zaplať za túto službu 
pre farnosť !

Po dnešných svätých omšia sa koná pravidelná zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše 
milodary!

V spolupráci s Obecným úradom vás pozývame na predpremieru dokumentárneho filmu Biskup Michal 
Buzalka, ktorý vznikol v koprodukcii RTVS a TV LUX. Podujatie sa bude konať 17.9.2022 o 18 hod. v 
Kultúrnom dome na Skýcove. Po premietaní filmu bude nasledovať diskusia o jeho vzniku a priebehu 
natáčania. Pre účastníkov bude na záver pripravené malé pohostenie. Všetkých vás srdečne pozývam 
a som vďačný producentovi, že umožnil predpremieru aj v našej farnosti, kde biskup Michal Buzalka 
pôsobil ako farár.

Deti z MŠ, žiakov, študentov a učiteľov pozývam na svätú omšu na začiatku školského roka - Veni 
Sancte, kde budeme spoločne prosiť o pomoc Ducha Svätého v nastávajúcom novom školskom roku. 
Svätú omšu budem sláviť v pondelok 5.9.2022 o 8 hod. Prváčikom na konci svätej omše požehnám 
školské tašky, ktoré si môžu priniesť pred začiatkom sv. omše a položiť pred obetný stôl.

Nitrianska diecéza v spolupráci S Kňazským seminárom sv. Gorazda a Univerzitou konštantína 
Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roka už šiesty ročník Nitrianskej animátorskej školy. Je to projekt 
zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov. Prihlásiť sa je možné do konca septembra na mailovej 
adrese mladeznr@gmail.com. 

 
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  


