
 

FARSKÉ OZNAMY 

                                na týždeň od 16.05.2022 do 22.05.2022 

Dnes poobede nebude v chráme žiadny program. 
 
Marián Figula pri príležitosti životného jubilea 40 rokov, daroval na chrám 50 ,- eur. 
Manželia Katarína a Jozef Dufalovi pri príležitosti 40 výročia manželstva darovali na chrám 100,- eur. 
Rodina Jozefa Mačugu z krstín darovala na chrám 100,- eur. 
Novomanželia Duchovi darovali na chrám 100,- eur. 
 
Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 
 
Srdečne Vás pozývame na púť do Krakova-Lagievnik, do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Púť sa 

uskutoční v sobotu 21. mája. Zapísať sa na púť môžete na papier na stolíku pod korušom. Bližšie informácie ohľadom 
odchodu autobusu upresníme v priebehu týždňa, až bude naplnený autobus. Prosíme, aby ste zapísanie sa neodkladali. 

 
V piatok o 20.00 bude v pastoračnom dome stretko s mládežou. 
V sobotu o 14:00 bude v pastoračnom dome stretnutie s deťmi. 
 
Zajtra, t. j. v pondelok 16. plánujeme začať s obnovou stropných malieb nášho chrámu. Z tohto dôvodu 

prenesieme liturgický priestor do domu nádeje, kde budeme sláviť sväté liturgie. Predpokladaný termín ukončenia prác 
je v týždni pred 17. júlom 2022. Večerná liturgia v pondelok bude už v pastoračnom dome. 

Ak by mal niekto z chlapov ochotu pomôcť pri prenášaní liturgického priestoru a príprave chrámu na obnovu, je 
srdečne pozvaný na brigádu, ktorá sa uskutoční v pondelok o 8.00 hodine. 

 
Srdečne pozývame mladých nášho dekanátu na májovú modlitbu adorácie, ktorá sa uskutoční 

v piatok (20.05.2022) po večernej sv. liturgii (začiatok adorácie bude o 19:00). Stretnutie bude tradične vo 
farnosti Matky ustavičnej pomoci u o. redemptoristov v Starej Ľubovni. Tešíme sa na vás. 

 
Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať tieto osoby: 

 
Peter Rybovič, náb. gréckokatolíckeho, bývajúci v Košiciach – Dargovských hrdinov 
a 
Tatiana Fecenková, náb. rímskokatolíckeho, bývajúca v Kamienke 19, (Košice – Dargovských Hrdinov) 
Menovaní sa ohlasujú po II. krát. 
 
Adam Bilý, náb. gréckokatolíckeho, bývajúci v Snakove č. 187 
a 
Kristína Mirgová, náb. gréckokatolíckeho, bývajúca v Jakubanoch č. 536. 
Menovaní sa ohlasujú po II. krát. 
 
Miroslav Chabada, náb. rímskokatolíckeho, narodený v Novej Ľubovni, bývajúci v Košiciach 
a 
Simona Rybovičová, náb. gréckokatolíckeho, narodená v Jakubanoch, bývajúca v Košiciach. 
Menovaní sa ohlasujú I. krát. 
 
Kto by poznal cirkevnoprávnu prekážku, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť manželstva je 

povinný oznámiť to na farskom úrade. 
 

                                                                                                                           o. Peter Malcovský  
                                                                                                                           farár v Jakubanoch 

 


