
 

FARSKÉ OZNAMY 

na týždeň od 27.03.2023 do 02.04.2023 

Dnes poobede o 14:00 bude ukončenie trojdnia modlitieb matiek. Program bude v pastoračnom centre. 
  
Jozef s rodinou darovali na chrám 60,- eur. 
Štefan, pri príležitosti životného jubilea 40 rokov života daroval na chrám 100,- eur. 
Bohuznáma osoba darovala na chrám 10,- eur. 
Darcom Pán Boh zaplať. 
 
V dnešnú nedeľu je zbierka pre prenasledovaných kresťanov. 
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na náš chrám. Darcom vopred Pán Boh zaplať. 
 
Na budúcu sobotu od 8:30 do 11:00 bude spoveď pred sviatkom Paschy v pastoračnom centre za 

účasti viacerých otcov duchovných. Prosíme Vás, aby ste využili túto možnosť. Spovedať budeme aj cez týždeń 
hodinu pred večernými liturgiami a pol hodiny pred rannými. 

 
V sobotu o 14:00 bude v pastoračnom dome eRko stretko. 
 
Ktorí chcete posvätenie pomníka, treba to nahlásiť na farskom úrade alebo v sakristii chrámu. Pomníky 

budeme požehnávať na veľkonočný pondelok po tretej liturgii. 
 

Na Kvetnú nedeľu pri všetkých liturgiách bude požehnanie ratolesti (bahniatok). 
 
Rady pre mládež Bratislavskej eparchie, Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie pozývajú mladých 

gréckokatolíkov zo Slovenska zúčastniť sa 35. Svetových dní mládeže v Lisabone a to ako jedno spoločenstvo. 
Uskutočnia sa v dňoch 1. - 6. augusta 2023. Pre tých, ktorí sa rozhodnú putovať v spoločenstve mladých 
gréckokatolíkov zo Slovenska ponúkame aj možnosť spoločného putovania autobusom tam aj späť. Celková cena 
púte je 655 eur a zahŕňa v sebe Balík pútnika, autobusovú dopravu so zastavením sa v Lurdoch, či Benátkach a 
cestovné poistenie. Viac informácií nájdete na www.gmcbarka.sk v sekcii podujatia. 

 
Srdečne vás pozývame na farskú púť do Medžugoria, v termíne od 10. do 18. júna 2023. Je potrebné sa 

prihlásiť na farskom úrade osobne alebo telefonický.  
 
Oznamujeme že sviatosť manželstva chcú prijať tieto osoby: 
   
Ján Fáber, náb. gréckokatolíckeho, syn rodičov Jána a Evy rod. Fabiánovej, bývajúci  

v Jakubanoch č. d. 138 

a 

Miriama Rybovičová, náb. gréckokatolíckeho, dcéra Jána a Anny rod. Mrugovej, bývajúca                         

                                                              v Jakubanoch č. d. 634 

 
Menovaní sa ohlasujú po I. krát. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Michal Török, náb. rímskokatolíckeho, bývajúci v Bratislave, Stredná 32, Ružinov 

a 

Michaela Dudová, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Jakubanoch č. d. 656 

 
Menovaní sa ohlasujú po I. 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 

http://www.gmcbarka.sk/


 


