
 

FARSKÉ OZNAMY 

                                na týždeň od 20.12.2021 do 26.12.2021 

Dnes poobede o 14.00 sa budeme v chráme modliť moleben pred Narodením Pána. 
Dnes poobede o 13.00 hodine bude predvianočné stretko s deťmi v parku pri chráme. 
 
Mikuláš Mačuga z príležitosti životného jubilea 85 rokov daroval na chrám 50,- eur. 
Anna Dufalová st. č.14 z príležitosti životného jubilea 85 rokov darovala na chrám 100,- eur. 
Bohu známa osoba darovala na chrám 50. eur. 
Bohu známa osoba darovala na chrám 50. eur. 
Rodina Smetanková z krstín darovala na chrám 50,- eur 
Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 
 
V piatok v predvečer Narodenia Pána je predpísaná zdržanlivosť od mäsa s pôstom, to znamená, že sa 

môžeme raz do dňa najesť dosýta a dva krát občerstviť s tým, že sa zdržiavame mäsitých pokrmov. 
 
Na budúcu nedeľu, na druhý vianočný sviatok bude myrovanie pri všetkých svätých liturgiách. 
 
Taktiež na budúcu nedeľu na druhý sviatok vianočný poobede o 13.00 hodine budeme chodiť 

požehnávať domy. Navštívime príbytky na dolnom konci, od fary dole. Horný koniec budeme požehnávať na 
budúcu nedeľu, 2. januára. 

Pozývame naše rodiny otvoriť svoje príbytky pre požehnanie svätenou vodou, cez ktorú zostupuje Božie 
požehnanie na dom a všetkých, ktorí v ňom bývajú. Aby sme zachovali pandemické nariadenia požehnanie bude 
prebiehať takým spôsobom, že členovia rodiny vyjdú z domu von na priedomie domu, kde budú spoločne s kňazom  
účastní posvätenia, ktoré nie je podmienené návštevou vnútra domu. Následne kňaz posvätí dom z vonku. 

Pri návšteve bytoviek to bude tak, že všetci obyvatelia bytovky vyjdú von pred bytovku, s tým že požehnanie 
zostúpi na tie byty ktorých obyvatelia vyjdú von a budú chcieť toto požehnanie prijať. Následne kňaz posvätí celú bytovku 
zvonku. 

  
V sakristii chrámu u kurátorov je možné si zakúpiť knižné kalendáre na rok 2022. Cena jedného  

             kalendára je 3,- eurá.  
             Ponúkame na predaj aj kalendáre vo forme plagátu, cena jedného je 1,- euro 
 

Spovedať budeme od pondelka do štvrtka hodinu pred večernými liturgiami a pol hodinu pred rannými 
liturgiami, ale iba v režime OP (očkovaní, prekonaní). 

Pre neočkovaných sme k dispozícií v rámci individuálnej pastorácie po telefonickom dohovore. Budeme Vám 
k dispozícií v pondelok a utorok v čase od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodiny.   

 
Prosíme snúbenecké páry, ktoré plánujú prijať sviatosť manželstva v roku 2022, aby sa z dôvodu 

absolvovania predmanželských náuk vo vianočnom období, ak to pandemické okolnosti dovolia, nahlásili telefonicky 
na farskom úrade do štvrtka.  

 
Náš chrám bude k osobnej modlitbe otvorený každý deň v čase od 8.00  do 16.00 hodiny. 
 
Nakoľko sú chrámy zatvorené pre verejnosť, jesenná zbierka na charitu sa presúva do online priestoru na celé 

obdobie filipovky. Prispieť môžete na číslo účtu SK18 7500 0000 0040 0842 5976  variabilný symbol: 6622.                                                                                                
                                                                                     

                                                                                                                        

 

                                                                                                                        o. Peter Malcovský  

                                                                                                                         farár v Jakubanoch 

 


