
 

FARSKÉ OZNAMY 

                                na týždeň od 11.10.2021 do 17.10.2021 

Dnes po obede o 14.00 bude v chráme modlitba rozjímavého ruženca. 
 
Katarína Čopjaková z príležitosti životného jubilea 70. rokov  darovala na chrám 50 eur,. 
Pri zbierke na náš chrám  sme darovali 1300,-eur. 
Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 
 
Keďže sa blíži pamiatka zosnulých ktorá je spojená s modlitbou panychídy, prosíme  tých ktorí majú záujem o 

túto modlitbu, aby svoj úmysel vhodili do krabičky pod chórom. 
 
Ponúkame možnosť predplatiť si oficiálny časopis našej cirkvi Slovo. Cene ročného predplatného je 17,- eur. 

Ďalej ponúkame časopis Misionár, ktorého ročné predplatné je 13,- eur. Tí, ktorí máte záujem o predplatné týchto 
časopisov urobte to do 5. novembra u manželov Poľanských. 

 
Na budúcu nedeľu, 17. októbra vás v mene pána starostu, pozývame no otvorenie a posvätenie nového 

detského ihriska pri bytovkách. Posviacka sa uskutoční po ukončení liturgie, ktorá je o 11.00 hodine. Pozývame vás 
do sprievodu od chrámu. 

 
Keďže v poslednom čase narastá nehodovosť, na základe prosby dopravného inšpektorátu, vás úctivo prosíme 

aby ste počas pohybu na cestách vo večerných hodinách, používali reflexné prvky alebo vesty, aby ste boli 
dostatočne viditeľní.  

 
V piatok o 16.00 hodine bude v pastoračnom dome stretnutie s deťmi ktoré pôjdu na prvé sväté prijímanie. 

Prosíme aby prišli v sprievode jedného rodiča. 
Vo štvrtok o 16.00 hodine bude stretnutie s rómskymi deťmi ktoré sa prihlásili na prvé sväté prijímanie 

v komunitnom centre v osade. Taktiež prosíme aby prišli v sprievode jedného rodiča. 
 
Drahí mladí, aj v mesiaci október vás srdečne  pozývame na modlitbu adorácie, ktorá sa už tradične uskutoční 

v piatok (15.10.2021) po večernej sv. liturgii v chráme Matky Ustavičnej Pomoci u o. redemptoristov  Tešíme sa na 

vás 

Náš okres sa aj naďalej  nachádza  v druhom stupni ohrozenia. Pri účasti na bohoslužbách platia aj 

naďalej obmedzenia ktoré platil doteraz. Prosíme o ich zachovávanie. 

  

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať tieto osoby: 
 

Pavol Repka, náb. rímskokatolíckeho, bývajúci v Tomášove 
a 
Mária Repková, rod. Mačugová, náb. gréckokatolíckeho, bývajúca v Tomášove 
Menovaní sa ohlasujú po II. 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 


