
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov 

 

F A R S K É  O Z N A M Y  
Nedeľa 9. október 2022 

 
Liturgický prehľad: 
Sobota:  Spomienka sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi 
Nedeľa:   29. nedeľa v cezročnom období 
 
Úmysly a časy sv. omší:    

 
 

Ostatné oznamy a informácie 
 

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 13 a o túto službu na budúcu sobotu prosím skupinu č. 1 (ulica Hlavná od 
kostola), za ktorú́ je zodpovedná́ p. Anna Matejová. Pán Boh zaplať̌ za túto službu pre farnosť̌ !  

Rodičia prvoprijímajúcich deti bude mať spoločné stretnutie dnes po sv. omši o 10.30 hod., na ktoré ich srdečne 
pozývam.  

Prosím všetkých prihlásených birmovancov, aby prišli na prvé stretnutie na budúcu sobotu 15.10.2022 o 17 hod. do 
farského kostola. Na úvodnom stretnutí si povieme o priebehu prípravy, ktorá nás čaká.  

Na budúci týždeň vo štvrtok (13.10.2022) sa bude konať v našej farnosti kňazská rekolekcia Zlatomoraveckého 
dekanátu. Stretnutie začína adoráciou o 9.30 hod. po ktorej bude slávená sv. omša. Hlavným celebrantom bude Vdp. 
Ignác Šurin, farár – honorárny dekan z Jedľových Kostolian. Po sv. omši budú mať kňazi pracovné stretnutie. Srdečne 
vás pozývam na toto kňazské stretnutie v našej farnosti. 

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

 

 

Pondelok 
10.10. 18:00 † Dominik Ondriáš, manželka Mária 

utorok 
11.10. 18:00 † starí rodičia Samkoví a ich deti 

streda 
12.10. 18:00 † Rudolf Matejov, švagor Ján, rodičia Matejoví a Babkovičoví 

štvrtok 
13.10. 9:30 Kňazská rekolekcia 

piatok 
14.10. 18:00 † Ján Hözl, manželka Anna, vnuk Richard a zaťovia (adorácia) 

sobota 
15.10. 08:00 †  Katarína Žikavská, manžel Jozef a rodičia z oboch strán 

nedeľa 
16.10. 

8:00 Za farníkov 

10:30 † Jozef Žikavský, manželka Katarína ( rod. Gajdošová) a rodičia z oboch 
strán 

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

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


