FARSKÉ OZNAMY
na týždeň od 21.09.2020 do 27.09.2020
Dnes (20.09.) popoludní nebude v chráme žiadny program.
V nedeľu 27. septembra budeme mať v našej farnosti zbierku pre potreby nášho chrámu. Všetkým ktorí sa
rozhodnete prostredníctvom tejto zbierky podporiť náš chrám vopred Pán Boh zaplať.
Od piatku 25. do 27. septembra pozývame všetky matky na trojdnie modlitieb matiek. Modlitby budú v piatok
po liturgii, v sobotu o 17.30 a v nedeľu po večierni.
V nedeľu 27. septembra po večierni bude požehnanie a posvätenie nového kríža na dolnom konci dediny pri
bytovkách.
Pri zbierke na Boží hrob ste darovali 335,- eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
Katarína Mačugová, ktorá sa dožíva 60. rokov života, pri príležitosti jubilea daruje na chrám 50,- eur.
Novomanželia Rybovičovi darujú na chrám 100,- eur
Všetkým darcom Pán Boh zaplať. Nech im všemohúci Boh ich dary vynahradí svojimi milosťami
a požehnaním.
Naše mládežnícke centrum v Juskovej Voli ponúka možnosť členstva.
Členmi nášho CVČ sa môžu stať mladí vo veku od 15 do 25 rokov (teda ročníky narodenia od
2004 -1995), ktorí majú trvalý pobyt na území prešovského kraja. Mladí môžu byť členmi CVČ
no nemusia byť nutne v nejakom krúžku (stačí ak budú navštevovať naše aktivity, ktoré organizuje
CVČ v GMC Bárka Juskova Voľa. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u kaplána o. Michala.
Pripomíname že každý môže byť členom iba jedného centra.
Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:
MARTIN HUTNÍK, gr. kat., bývajúci v Sulíne
a
EVA KURCINOVÁ, gr. kat., bývajúca v Jakubanoch.
Menovaní sa ohlasujú III. krát.
MICHAL ZRUBEC, rim. kat., bývajúci v Bratislave – Ružinov
a
ALŽBETA DUFALOVÁ, gr. kat., bývajúca v Bratislave – Ružinov
Menovaní sa ohlasujú II. krát.
PAVOL HUDÁK, rim. kat., bývajúci v starej Ľubovni
a
KATARÍNA DUFALOVÁ, gr. kat., bývajúca v Jakubanoch
Menovaní 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

