
 

FARSKÉ OZNAMY 

                                na týždeň od 19.10.2020 do 25.10.2020 

 
Dnes (27.09.) popoludní  o 14.00 bude v chráme akatist k Presvätej Bohorodičke. 

 

Rodina Fečková daruje na chrám 50,- eur. 

Zuzana a Pavol darujú na chrám 100,- eur. 

Všetkým darcom Pán Boh zaplať. Nech im všemohúci Boh ich dary vynahradí  svojimi milosťami a požehnaním. 

Na sviatok sv. apoštola. Jakuba, t.j. v piatok 23.10.2020, pozývame našich veriacich k spoločnému dňu modlitieb a 

pôstu, kedy sa všetci duchovne zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Formu modlitby a pôstu 

ponechávame na osobné zváženie.  

 

Veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a sviatočných verejných bohoslužbách.  

 

Pozývame všetkých našich veriacich  na adoráciu do chrámu mimo svätých liturgií, tiež k modlitbám z časoslova v 

rodine, k osobnému a spoločnému rodinnému čítaniu Svätého písma, k rodinnej modlitbe svätého ruženca a pod. 

 

Chrám bude  k osobnej modlitbe otvorený aj mimo času,  kedy sa v ňom slávi svätá liturgia. A to v čase od 8: 00 

hodiny do 18:00 hodiny.  V chráme sa   môže v jednej chvíli nachádzať maximálne 6 osôb. Vstup je možný iba do 

predsiene chrámu.  

 

Keďže sa blíži sviatok Pamiatky zosnulých, bude možnosť  v predsieni nášho chrámu (babinci) vhodiť do 

pokladničky s nápisom hramoty lístok s menami zosnulých za ktorých chcete obetovať panychídu. 

 

Aj v tomto roku ponúkame našim veriacim možnosť odoberať oficiálny časopis našej cirkvi SLOVO. Predplatné na 

rok 2021 je 16,-eur.Záujemcovia nech sa prihlásia u pána Ondreja Poľanského do 15. novembra 2020. 

Otcovia misionári ponúkajú k odberu časopis misionár. Predplatné na rok 2021 je 13,- eur. Záujemcovia nech sa 

prihlásia u pána Ondreja Poľanského do 10. novembra 2020. 

Oznamujeme že v nedeľu 25. októbra je zmena letného času na zimný. Hodiny sa posunú o 3.00 hod. na 2.00 hod. 

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať: 

  
LUKÁŠ RYBOVIČ, gr. kat., bývajúci v Jakubanoch 

 a 
 MARIANA ŽIDOVÁ, gr. kat., bývajúca v Starej Ľubovni 
 Menovaný sa ohlasujú II. krát. 

 
 MICHAL DUNKA, gr. kat, bývajúci v Jakubanoch 
 a 
 JANA DUNKOVÁ rod. ČERVEŇAKOVÁ, gr. kat., bývajúca v Jakubanoch 
 Menovaný sa ohlasujú I. krát. 

 
 Kto pozná cirkevnoprávnu prekážku, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť manželstva, je 
povinný to ohlásiť na farskom úrade. 

                                                                                                                                              
 
 
                      o. Peter Malcovský  
            farár v Jakubanoch 


