
 

FARSKÉ OZNAMY 

                                na týždeň od 13.9.2021 do 19.9.2021 

Dnes po obede nebude v chráme žiadny program. 
 
Rodina Pribišová z krstín darovala na chrám 50 eur. 
Jozef Dufala č. 14 daroval na chrám 100 eur z príležitosti životného jubilea 65 rokov. 
 
Všetkým darcom Pán Boh zaplať.  
 
Na sviatok Povýšenia úctyhodného kríža je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. 
 
Na budúcu nedeľu vás pozývame na požehnanie a posvätenie nanovo postaveného kríža v časti 

„koščulne“. 
Po liturgii o 10.30 pôjdeme spoločne v sprievode ku krížu, kde bude posvätenie.  
 
Na budúcu nedeľu je vyhlásená zbierka na Podporný fond. Táto zbierka je presunutá z dnešnej nedele a jej 

účelom je zabezpečiť riadny chod nášho Arcibiskupstva a všetkých komisií zriadených pri Abú.  
Všetkým darcom vopred pán Boh zaplať. 
 
 V sakristii je možnosť zakúpiť si CD na ktorom je načítaná kniha Prísloví. Jedna sa o múdro slovnú knihu SZ 

ktorá obsahuje životné pravdy, ktoré sú ovocím ľudskej múdrosti. Cena jedného CD je 6,-eur. 
 

Pre tých, ktorí sa zúčastnia stretnutia so Svätým otcom v Prešove, sú v ponuke prospekty prostredníctvom 
ktorých môžu získať bližšie informácie ohľadom organizácie. Ktorí máte záujem vyzdvihnite si ich od kurátorov pri 
východe z areálu.  

 
Pán Boh zaplať rodine Dudovej a Hanečákovej, ktorí sa starajú o kaplnku. Taktiež Pán Boh zaplať kurátorom, 

ale aj všetkým ostatným ktorí sa podieľali na oprave ohrady okolo kaplnky. Ďakujeme urbárskej spoločnosti za drevo na 
ohradu ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave dnešnej slávnosti.  

 
Od pondelka, 13.09.2021 podľa covid automatu sa okres SL bude nachádzať v stupni ostražitosti. V tomto stupni 

platia aj obmedzenia týkajúce sa bohoslužieb. V chráme sa cez týždeň budeme riadiť protokolom základ, pre ktorý platí 
vstup maximálne 100 osôb v interiéri. V nedeľu bode liturgia o 8.00 pre protokol základ ( nezaočkovaní ) a o 10.30 pre 
protokol OTP ( očkovaní, testovaní, prekonaní ). O 18.00 bude liturgia pre protokol základ. Podrobnejšie informácie 
poskytneme cez týždeň. 

 
Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať tieto osoby: 
 
Ján Kozák, náb. gréckokatolíckeho, bývajúci v Jakubanoch č. 661 
a 
Monika Leščáková, náb. rímskokatolíckeho, bývajúca v Novej Ľubovni 
Menovaní sa ohlasujú po III. krát. 
 
Jozef Gabštúr, náb. gréckokatolíckeho, bývajúci v Jakubanoch č. 113 
a 
Valéria Dufalová, náb. gréckokatolíckeho, bývajúca v Novej Ľubovni č. 723 
Menovaní sa ohlasujú po I. krát. 
 
Kto by poznal cirkevnoprávnu prekážku, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť manželstva je 

povinný to oznámiť na farskom úrade. 
                                                                                                                       o. Peter Malcovský  
                                                                                                farár v Jakubanoch 


