
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov 

 

F A R S K É  O Z N A M Y  
Nedeľa 16. október 2022 

 
Liturgický prehľad: 
 
Pondelok: Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
Utorok:     Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu 
Nedeľa:    30. nedeľa v cezročnom období – Misijná nedeľa 
 
Úmysly a časy sv. omší:    

 
Ostatné oznamy a informácie 

 
§ Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 1 a o túto službu na budúcu sobotu prosím skupinu č. 2 (ulica 

Tabaková -1. časť), za ktorú́ je zodpovedná p. Valéria Minárová. Zvlášť ďakujem za milodary na kvety, ktoré 
sú v tomto období nákladnejšie. Pán Boh zaplať za túto službu pre farnosť̌ !  

§ Prvoprijímajúce deti pozývam na prvé katechetické stretnutie na budúcu sobotu 22.10.2022 o 11 hod. 
Stretnutie bude v farskom kostole.  

§ Birmovanci budú mať úvodné stretnutie taktiež na budúcu sobotu 22.10.2022 o 17 hod. vo farskom kostole. 
§ Budúca nedeľa sa nazýva misijnou, kedy Cirkev intenzívnejšie myslí a modlí sa za misie. Po sv. omšiach sa 

koná spoločná zbierka na misie. Svätá omša o 10.30 hod. bude viac zameraná pre deti.  
§ Na budúci týždeň v utorok 18.10.2022 prebieha modlitbová iniciatíva: „ Milión detí sa modlí ruženec.“ Táto 

modlitbová iniciatíva pozýva deti z celého sveta modliť sa ruženec za mier a jednotu vo svete. Pozývam deti 
zapojiť sa do tejto iniciatívy – deti sa budú modliť ruženec spolu s p. katechétkou v utorok o 17.15 hod. vo 
farskom kostole. 

§ Tím pastorácie povolaní organizuje pre mladých slobodných ľudí vo veku od 19 do 30 rokov Kurz Samuel. 
Je príležitosťou prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné 
sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, 
Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či 
spoločná púť. Viac informácií nájdete na stránke "kurzsamuel.sk". Na Kurz Samuel v Nitre je možné sa 
prihlásiť do 23. októbra 2022. 

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

 

 

Pondelok 
17.10. 18:00 † Štefan Žikavský, rodičia Žikavskí a Štucikoví, Brigita, Štefan a Ján 

utorok 
18.10. 18:00 † starí rodičia Anna a Pavel Pavkoví, syn Ján a vnuk Ján 

streda 
19.10. 18:00 † Mária Matejová (13. výročie), manžel Ladislav a rodičia z oboch strán 

štvrtok 
20.10. 18:00 † František Žikavský, sestra Anna a rodičia 

piatok 
21.10. 18:00 † Štefan Mihalík, manželka Mária a ostatná rodina 

sobota 
22.10. 08:00 †  Dominik Černák a rodičia z oboch strán 

nedeľa 
23.10. 

8:00 †  Jozef Dávid, manželka Helena, sestra Rozália, brat Jozef a rodičia 
10:30 Za farníkov 

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

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


