
Rímskokatolícka cirkev 

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov 

 

       F A R S K É  O Z N A M Y  
Nedeľa 11. septembra 2022 

 
Liturgický prehľad: 
 
Pondelok:  Najsvätejšieho mena Mária, ľubovoľná spomienka 
Utorok:     Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka  
Streda:   Povýšenie svätého kríža, sviatok 
Štvrtok:   Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť 
Piatok:   Sv. Kornela a Cypriána, mučeníkov, spomienka 
Nedeľa:   25. nedeľa v cezročnom období 
 
Úmysly a časy sv. omší:   

 
Ostatné oznamy a informácie: 

• Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 9 a o túto službu na budúcu sobotu prosím skupinu č. 10 
(ulica Mierová a Štefániková), za ktorú́ je zodpovedná́ p. Helena Paučeková. Pán Boh zaplať̌ za túto 
službu pre farnosť̌ !  

• Opätovne vás pozývam na predpremiéru dokumentárneho filmu Biskup Michal Buzalka. Podujatie sa 
bude konať̌ v sobotu 17.9.2022 o 18 hod. v Kultúrnom dome na Skýcove. Po premietaní ́filmu bude 
nasledovať̌ diskusia o jeho vzniku a priebehu natáčania. Pre účastníkov bude na záver pripravené 
malé́ pohostenie. Všetci ste srdečne vítaní. 

• Oznamujem rodičom prvoprijímajúcich detí, že si môžu pri východe z kostola zobrať prihlášku 
a prihlásiť tak deti na prvé sväté prijímanie. Prihlášku je potrebné doručiť do 25.9.2022. Je tiež 
potrebné, aby deti, ktoré neboli pokrstené v našej farnosti priniesli aj krstný list z farnosti svojho 
krstu. Príprava začne od októbra. Prihláška je k dispozícii aj na webovej stránke farnosti. 

• Od októbra začína aj príprava birmovancov na prijatie sviatosti birmovania. Prihlášku na prípravu si 
môžu žiaci a rodičia zobrať pri východe z kostola. Je potrebné ju odovzdať do nedele 2.10.2022. 
Pokiaľ birmovanec nebol pokrstený na Skýcove, je potrebné si vyžiadať krstný list z miesta krstu. 
Prihlásiť sa môžu žiaci od 8 roč. ZŠ a starší. Sviatosť birmovania je jedinečnou príležitosťou prehĺbiť 
a posilniť svoju vieru a prijať milosť Ducha Svätého, z praktického hľadiska je nevyhnutná pre status 
krstného rodiča a dôležitá aj pre prijatie sviatosti manželstva. 

• Farnosť môžete podporiť aj poslaním milodaru na účet prostredníctvom QR kódu:  

  

 
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 

Pondelok 
12.9 18:00 † Jozef Dávid, brat Rudolf a rodičia z oboch strán 

utorok 
13. 9. 18:00 † Cecília Jenisová, manžel, dcéra Mária a ostatná rodina 

streda 
14. 9. 18:00 Ako poďakovanie za 50. rokov života s prosbou o Božie požehnanie 

štvrtok 
15. 9. 8:00 † Irena Hupianová, súrodenci a rodičia 

piatok 
16. 9. 18:00 † Ľudevít Ďuračka, švagor Ján, rodičia z oboch strán a príbuzní 

sobota 
17. 9. 8:00 †  Hanka Hosťovecká 

nedeľa 
18. 9. 

8:00 † Štefan Baštrnák, manželka Paulína, synovia Štefan, František a zať 
Bartolomej 

10:30 
 
Za farnosť 
 


