FARSKÉ OZNAMY
na týždeň od 10.1.2022 do 16.1.2022
Dnes poobede o 13.00 hodine budeme chodiť požehnávať domy. Navštívime príbytky v rómskej osade, z tohto
dôvodu popoludňajší program v chráme nebude.
Vladimír Štucka pri príležitosti životného jubilea 40 rokov daroval na chrám 50 ,- eur.
Rodina Rybovičová č. 445 darovala na chrám 50 ,- eur.
Rodina Malcovská darovala na chrám 300,- eur.
Jaroslav Štucka č. 503 pri príležitosti životného jubilea 40 rokov daroval na chrám 100 ,- eur.
Katarína Dufalová č. 255 pri príležitosti životného jubilea 85 rokov darovala na chrám 50 ,- eur.
Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

zaplať.

Na budúcu nedeľu je vyhlásená zbierka na našu Gréckokatolícku teologickú fakultu a cirkevné školy.
Touto zbierkou prispejeme k rozvoju cirkevného školstva našej archieparchie. Všetkým darcom vopred Pán Boh

V piatok o 15:30 hodine bude v pastoračnom dome stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté
prijímanie. Prosíme, aby prišli v sprievode jedného rodiča.
Úctivo vás prosíme, aby ste pri uhrádzaní poplatku za zvonenie zobrali na vedomie odporúčanú výšku poplatku
5,- eur na osobu a 10,- eur na dve osoby. Ďakujeme za pochopenie.
Zo srdca ďakujeme pani Helene Bučkovej za jej dlhoročnú službu upratovačky v našom chráme.
Nech jej všemohúci Boh, jej obety a námahu, ktorú vynakladala pre dobro nás všetkých počas 35. rokov
upratovania a starostlivosti o chrám, vynahradí svojimi milosťami a požehnaním.
Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať, našim kurátorom, veľkému zboru, mládežníckemu zboru, pánovi
starostovi a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu slávnosti na sviatok Bohozjavenia Pána
a posväteniu vody na potoku, otcom arcibiskupom, ktorú z našej farnosti odvysielala RTVS.
Srdečne pozývame mladých nášho dekanátu na januárovú modlitbu adorácie, ktorá sa uskutoční už tento
piatok 14.01.2022 o 19:00 hodine. Stretnutie bude tradične vo farnosti Matky ustavičnej pomoci u o. redemptoristov
v Starej Ľubovni. Tešíme sa na vás a na čas strávený s naším Pánom. Pozývame mladých z našej farnosti, ktorí chcú
ísť na túto adoráciu, aby prišli o 18.30 k nášmu chrámu, poprípade sa spojili s o. Michalom.
Dávame ešte raz do pozornosti snúbeneckým párom, ktoré plánujú prijať sviatosť manželstva v roku 2022,
aby zobrali na vedomie, že v čase od 16. mája do 16. júla 2022 plánujeme obnovu maľby interiéru chrámu. V tomto
čase budeme sláviť liturgie v dome smútku, pretože v chráme bude inštalované lešenie.
Prosíme snúbenecké páry aby túto skutočnosť zohľadnili, prípadne konzultovali na farskom úrade .

o. Peter Malcovský
farár v Jakubanoch

