
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov 

 

F A R S K É  O Z N A M Y  
Nedeľa 25. septembra 2022 

 
Liturgický prehľad: 
Utorok:    Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza 
Štvrtok:  Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
Piatok:  Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
Sobota:  Spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
Nedeľa:   27. nedeľa v cezročnom období 
 
Úmysly a časy sv. omší:    

 
Ostatné oznamy a informácie 

 
Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 11 a o túto službu na budúcu sobotu prosím skupinu č. 12 (ulica Pod 
vrškami), za ktorú́ je zodpovedná́ p. Terézia Dávidová. Pán Boh zaplať̌ za túto službu pre farnosť̌ !  
Na budúcu prvú nedeľu v mesiaci sa bude konať spoločná zbierka pre potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše 
milodary! 

Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že ešte dnes je možné prihlásiť deti.  Príprava začína od októbra, 
o konkrétnom dátume prvého stretnutia detí vás budem včas informovať.  

Od októbra začína aj príprava birmovancov na prijatie sviatosti birmovania. Prihlášku je potrebné odovzdať do nedele 
2.10.2022. Prihlásiť sa môžu žiaci od 8 roč. ZŠ a starší. Predpokladaný termín udelenia sviatosti birmovania je jeseň 
2023. 

Chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí minulí týždeň priniesli sušené hríby, ktoré chceme ako potravinovú zbierku 
farnosti obetovať pre Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Ak by sa ešte našli obetaví ľudia ochotní podeliť sa, môžu 
sušené hríby priniesť do sakristie počas budúceho týždňa.  

Členovia SSV si môžu v sakristii prevziať Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu. Členské je 8 Eur. Prihlásiť sa do 
SSV môžete u p. Márii Pavkovej, ktorej ďakujem za distribúciu kníh.  

V nastávajúcom mesiaci október pozývam k modlitbe posvätného ruženca. Za zvyčajných podmienok je možné získať 
pri modlitbe ruženca úplne odpustky, ak sa ho veriaci pomodlí verejne v spoločenstve a ak sa pripojí k modlitbe 
ruženca, keď sa ju modlí svätý otec. K modlitbe ruženca pozývam aj deti, zvlášť 18.10.2022, kedy sa ho modlia deti na 
celom svete.  

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

 

 

Pondelok 
26.9 18:00 † Peter Pauček, manželka Amália, dcéra Jarmila, Katarína, manžel Jozef 

a dcéra Jana 
utorok 
27. 9. 18:00 † Alexej Dávid, rodičia Helena a Filip a príbuzní 

streda 
28. 9. 18:00 † Marek Pavkov, svokor Štefan, bratia Ján a Viliam, rodičia a ostatná rodina 

štvrtok 
29. 9. 7:00 † Štefan Dávid, manželka Mária, súrodenci a rodičia z oboch strán 

piatok 
30. 9. 18:00 † starí rodičia Katarína a Jozef, Terézia a Michal  (adorácia) 

sobota 
1. 10. 18:00 †  Jozef Pavkov 

nedeľa 
2. 10. 

8:00 † Cyril Pavkov ( 40. výročie), manželka Katarína a rodičia z oboch strán 
10:30 Za farnosť 

Kontakt: 
Tel.: 037/ 634 62 14, 0948 155 750 

Email: skycov@nrb.sk 
www.skycov.ifara.sk, Facebook: @faraskycov 


