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Vážení spoluobčania, 
po polročnej prestávke sa 
k vám opäť vraciame s no-
vým číslom Jakubianskeho 
hlasníka. V  úvode mi do-
voľte vás srdečne pozdraviť 
a  zaželať vám hlavne pev-
né zdravie a  veľa energie 
do nasledujúcich mesiacov 
tohto roka.

Máme za sebou mimo-
riadne náročné obdobie spo-
jené s ochorením COVID-19 
spôsobeným  koronavírusom 

dňoch od 28. 12. 2019 do 2. 1. 2020 sa slovenskí koledníci pri-
pojili ku koledníkom z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska 

a Maďarska, aby sa  zúčastnili na novoročnej svätej omši so Svätým 
Otcom Františkom. Stretnutie sa konalo v rámci akcie Dobrá novina. 
V mene slovenských koledníkov si po požehnanie tohto roku išli na-
ši koledníci.

Sprievodným programom bolo koledovanie v Ríme a vo Vatiká-
ne. Skupinka navštívila a svojím koledovaním potešila Slovenské pá-
pežské kolégium, otca kardinála Jozefa Tomka, Veľvyslanectvo 
SR pri Svätej Stolici, Pápežskú švajčiarsku gardu a Vatikánsky 
rozhlas.

Vyvrcholením bola novoročná svätá omša so Svätým Otcom Fran-
tiškom, pri ktorej obetné dary spolu s dvomi nemeckými koledníč-
kami priniesol aj zástupca koledníkov zo Slovenska, žiak našej školy 
Adam Faber, 5.A. Celá cesta bola pre zúčastnených nezabudnuteľ-
ným zážitkom.

(Fotografie sú prevzaté z  archívu Dobrá novina, a  archívu Vatican 
News).  PaedDr. Andrea Vaľková

Jakubianski koledníci v Ríme
V

Na rok 2020 sme plánovali množstvo 
akcií. Odštartovali sme ho hokejovými 
turnajmi, lyžiarskym výcvikom, karne-
valom a  folklórnym plesom. Vo februá-
ri nás pribrzdil vírus chrípky, a tak sme 
na tri dni vyhlásili chrípkové prázdniny. 
To sme ešte netušili, že 12. marca prekro-
čia niektorí žiaci poslednýkrát v  tomto 
školskom roku prah našej školy. Všetci si 
zapamätáme jar 2020, pretože nás vyde-
sil koronavírus. Som veľmi rád, že nám  
na ňu zostanú pekné spomienky. Pekné 
preto, lebo nikto z našich blízkych neo-
chorel na  Covid 19. Svet sa trochu spo-
malil, zastavil, rodiny mali zrazu otca, aj 

matku a všetky „dôležité“ veci boli ne-
podstatné. Učitelia, žiaci a rodičia zistili, 
že sa dá vzdelávať aj na diaľku, aj keď je 
to omnoho náročnejšie. Deň školy a ro-
diny sme prežili trochu netradične, virtu-
álne. Veľká vďaka patrí rodičom, žiakom 
a  učiteľom, ktorí sa zapojili do progra-
mu a poslali krátke video. 1. júna sa brá-
ny školy znova otvorili, ale len v obme-
dzenom režime, pre žiakov 1.-5. ročníka. 
Dúfame, že v septembri znova sadneme 
do školských lavíc a spoločne dobehne-
me zameškané učivo. 

PaedDr. Michal Hanečák, 
riaditeľ školy

Príhovor starostu obce
SARS-CoV-2, označovaným 
ako „korona“. Kým bola ko-
rona len v Číne, stále to bol 
akoby len film. Veď sme sa 
na to pozerali na našich ob-
razovkách a  vírus bol zdan-
livo ďaleko od našich hraníc. 
No po potvrdení prvého prí-
padu na území Slovenska sa 
situácia dramaticky zmeni-
la a zasiahla každého z nás. 
Zatvorené nemocnice, ško-
ly, obchody, kostoly, úrady, 
športoviská, každý deň nové 

opatrenia a Veľká noc doma 
za zatvorenými dverami. 

Naša obec nebola výnim-
kou a  tak mi dovoľte poďa-
kovať všetkým, ktorí prispe-
li svojou disciplinovanosťou 
a  zodpovednosťou k  tomu, 
že sme toto mimoriadne ob-
dobie prežili bez potvrdeného 
prípadu nákazy aj napriek 
veľkému počtu občanov, kto-
rí sa počas mimoriadnej si-
tuácie vrátili zo zahrani-
čia. Ďakujem členom DHZ 
Jakubany, ktorí pomáhali 
pri umiestňovaní repatrian-

tov v  štátnom karanténnom 
zariadení v  Ľubovnianskych 
kúpeľoch a  taktiež ženské-
mu oddielu DHZ, ktoré po-
čas mimoriadnej situácie šili 
rúška pre našich spoluobča-
nov. Vďaka patrí aj zamest-
nancom obce, terénnym so-
ciálnym pracovníkom a  čle-
nom miestnej občianskej po-
riadkovej služby, ktorí po-
máhali s  distribúciou rúšok 
a  taktiež asistovali pri testo-
vaní spoluobčanov z rómskej 
osady. Verím že situácia sa 
bude už len zlepšovať. Možno 

je aj dobré, že z času na čas 
nám dá príroda či život vý-
strahu, aby sme si uvedomili, 
že nie sme jedineční a nepo-
raziteľní, a výstrahy, akou je 
momentálne COVID-19, nás 
nútia meniť postoje a  pre-
hodnocovať hodnoty. Teda 
aspoň by mali. Žiaľ, až také-
to situácie v  nás prebúdzajú 
strácajúcu sa solidaritu, spo-
lupatričnosť, zodpovednosť, 
ochotu pomôcť tým slabším. 
Sám som zvedavý, dokedy 
nám to vydrží.  

JUDr. Jozef Mačuga

Svätý Otec František s Adamom Faberom a na návšteve otca kardinála Jozefa Tomka.

Neželané prázdniny
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Mesto Stará Ľubovňa sa 
na základe iniciatívy via-
cerých subjektov pracujú-
cich v  oblasti kultúry zapo-
jilo v roku 2018 do projektu 
Fondu na podporu umenia 
MESTO KULTÚRY 2020. 
Vznikla myšlienka vytvo-
riť projekt s  názvom UZOL 
KULTÚRY, ktorý by symbo-
lizoval prepojenie rôznych 
druhov kultúry a  umenia, 
rôznych aktérov kultúrneho 
diania v meste, regióne i mi-
mo neho, rôznych časových 
období (minulosť, súčasnosť 
a budúcnosť). Táto základná 
myšlienka začala žiť svoj ži-
vot a  na ňu sa dokázali na-
baľovať ďalšie. Spájali sa sily 
a začali spolupracovať aj také 
subjekty, ktoré dovtedy o se-
be ani nevedeli. Takto vysta-
vaný, pozitívne naladený tím 
cestoval v roku 2019 na verej-
nú prezentáciu do Bratislavy 
s cieľom získať titul MESTO 
KULTÚRY 2020. O  to väč-
šie sklamanie zavládlo, keď 

STARÁ ĽUBOVŇA – MESTO KULTÚRY 2021
Drahí priatelia, dnes sa zavŕšila dvojročná práca tí-
mu kultúre oddaných ľudí z nášho (ľubovnianskeho) 
regiónu, ktorí si zaumienili, že STARÁ ĽUBOVŇA 
sa stane hlavným mestom KULTÚRY SLOVENSKA 
pre rok 2021. Dnes sa tento sen, pre mnohých nedo-
siahnuteľný cieľ, stal skutočnosťou. Stará Ľubovňa 
je naozaj MESTOM KULTÚRY 2021!

sme ostali pred dverami 
a  skončili sme za Novými 
Zámkami, ktoré si vo verej-
nej prezentácii vybojovali 
(aj na úkor Starej Ľubovne) 
titul MESTO KULTÚRY 
2020. Tak ako bola cesta do 
Bratislavy veselá a nabitá en-
tuziazmom, cesta späť bola 
veľmi frustrujúca a odkrýva-
júca množstvo nedostatkov, 
ktoré v našom projekte verej-
ná prezentácia odhalila.

Tím kultúrnikov zo Starej 
Ľubovne však táto čiastko-
vá prehra nezlomila, nao-
pak, posilnila ho v  presved-
čení, že naše mesto má všet-
ky predpoklady na to, aby sa 
stalo hlavným mestom kul-
túry na Slovensku. Na zák-
lade skúsenosti z minuloroč-
nej  verejnej prezentácie sa 
opäť spojil ľudský potenci-
ál kultúrnych inštitúcií a or-
ganizácii pracujúcich v  na-
šom regióne s  obrovskými 
historickými a  prírodnými 
danosťami a na základe vzá-

jomnej spolupráce bol pro-
jekt UZOL KULTÚRY zdo-
konalený. Ľubovniansky kul-
túrny tím upravil celú straté-
giu prezentácie projektu, ak-
tivity projektu boli doplne-
né, zmodernizoval sa jazyk 
prezentácie, partneri sa ešte 
viac stretávali a  pripravova-
li na rôzne alternatívy. V ro-
ku 2020 sa už kvôli pandémii 
COVID-19 do Bratislavy ne-
cestovalo, prezentácia pre-
biehala online – prostredníc-
tvom video prezentácie. Tím 
Starej Ľubovne, tentoraz 
oveľa lepšie pripravený, na-
koniec presvedčil 7-člennú 
odbornú komisiu, že i  ma-
ličké mesto zo severový-
chodu Slovenska môže byť 

MESTOM KULTÚRY pre 
rok 2021.

Zisk titulu MESTO KUL- 
TÚRY 2021 znamená nie-
len stovky tisíc eur investo-
vaných do kultúrno-spolo-
čenského diania mesta i  re-
giónu, ale najmä prestížny 
titul hlavného mesta kultúry 
Slovenska pre rok 2021. Stará 
Ľubovňa si toto pomyselné 
prvenstvo v  oblasti kultú-
ry bude užívať najmä vďaka 
kvalitnej spolupráci kultúr-
nych inštitúcii, organizácii 
a  aktivistov, ktorí pochopili, 
že multiplikačný efekt spo-
lupráce znamená pre región 

viac ako úspech jednotlivcov. 
Tiež vďaka tomu, že miest-
na a  regionálna samospráva 
v  ostatných rokoch nezane-
dbávali kultúru a  snažili sa 
aj do tejto oblasti investovať, 
čo sa im v súčasnosti pozitív-
ne vracia. Je to i vďaka stov-
kám dobrovoľníkov (učite-
ľov, rodičov, žiakov,  dospe-
lých i detí), ktorí každoden-
ne vo svojom voľnom čase 
rozvíjajú svoj talent a  pri-
spievajú ku kultúrnej rozma-
nitosti regiónu. Nemôžeme 
opomenúť ani podporovate-
ľov a sponzorov, ktorí svojou 
podporou dotvárajú tento ži-
vý mechanizmus a zabezpe-
čujú ho finančne i materiál-
ne.

* * *
Kultúrna obec mesta i re-

giónu Starej Ľubovne dnes 
stojí pred výzvou ukázať ce-
lému Slovensku, že maličké 
mesto Stará Ľubovňa je nao-
zaj kultúrnym centrom, kto-
ré dokáže prepojiť históriu so 
súčasnosťou a  budúcnosťou, 
mladosť a  dravosť so znalos-
ťou a  skúsenosťou, tradičné 
s moderným, miestne a regio-
nálne s celoslovenským a sve-
tovým. Kým však začneme 
tvoriť, zamyslime sa nad vý-
rokom: „Kultúra je to, čo vám 
zostane v  pamäti, keď ste už 
zabudli všetko“. Blahoželáme, 
Stará Ľubovňa!

Ing. Martin Karaš 

Rusínska obroda na Slo-
vensku organizuje každoroč-
ne celonárodné oslavy DŇA 
RUSÍNOV NA SLOVENSKU, 
ktoré sa toho roku uskutoč-
nili v  Medzilaborciach dňa 
12. júna 2020. Svetová rada 

Rusínov na návrh Rusínov zo 
Slovenska práve na tento deň 
vyhlásila v  roku 2009  Deň 
Rusínov na Slovensku, v nad-
väznosti na  rok 1928, keď sa 
v Prešove konali prvé masové 
Dni rusínskej kultúry a v roku 

1933 bol odhalený  pamätník 
Alexandra Duchnoviča.

Tohoročné oslavy sa 
začali vo štvrtok 11. júna 
aktivitami základných škôl 
v  Medzilaborciach a  pokra-
čovali v piatok 12. júna spo-

Autori projektu Stará Ľubovňa – mesto kultúry 2021 (zľava) Mgr. Jakub Ondrej, 
riaditeľ OOCR, PhDr. Ľuboš Tomko, primátor Starej Ľubovne, PhDr. Marta 
Hanečáková, PhD,. riaditeľka CVČ, PaedDr. Eva Kollárová, vedúca odboru kultú-
ry MsÚ, Mgr. Elena Vranovská, riaditeľka ĽK, PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ ĽM 
a Ing. Martin Karaš, riaditeľ ĽOS.

ČO TOMU 
PREDCHÁDZALO?

SKLAMANIE
NÁS POSILNILO

INVESTÍCIA
DO KULTÚRY

Kladenie kytíc na hrob A. Dobrianskeho

Tradičný Deň Rusínov na Slovensku

STRETNUTIE V MEDZILABORCIACH
mienkovou slávnosťou pri 
hrobe rusínskeho buditeľa a 
politika Adolfa Dobrianske-
ho v  Čertižnom. Slávnostné 
zasadnutie Výkonného vý-
boru Rusínskej obrody na 
Slovensku sa uskutočnilo na 
Mestskom úrade v  Medzi-
laborciach, odkiaľ odštarto-
val aj  slávnostný sprievod 
mestom. Oslavy vyvrcholili 
na verejnom priestranstve 
neďaleko Múzea moderné-
ho umenia Andyho Warho-

la vystúpením hostí a kultúr-
nym programom.

Na slávnostiach sa zúčast-
nili i  primátori miest Humen-
né a Medzilaborce, predstavi-
telia Rusínskej obrody na Slo-
vensku na čele s  predsedom 
Martinom Karašom. Členom 
delegácie Rusínskej obrody 
na Slovensku bol aj  člen Do-
zornej rady Rusínskej obrody 
na Slovensku z  miestnej or-
ganizácie v Jakubanoch Jozef 
Mačuga, st.   (JH)

VIETE FOTOGRAFOVAŤ?
Okrúhly stôl Rusínov Slovenska vyhlásil rok 2020 za Rok Rusínskej dediny, čo 

má podporiť aj súťaž fotografií – zaujímavosti, prírodných či historických pamiatok 
z obcí, kde žije početná komunita Rusínov. Akcia bude prepojená so sčítaním obyva-
teľov na Slovensku v roku 2021 Rusínska platforma chce aj takto motivovať rodákov, 
aby sa prihlásili k svojim koreňom. Podrobnejšie informácie  získate na adrese www.
okruhlystol. sk.  (P. M.)
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v Vo farnosti pôsobí eRko 
a  ZKSM, pod záštitou týchto 
pravidelných stretnutí s deťmi 
i mládežou sa organizujú via-
ceré podujatia. Chrám i  osa-
du navštevuje „sv. Mikuláš“, od 
januára 2012 sa v priestoroch 
Domu kultúry konajú každo-
ročne Detské farské plesy pre 
deti, mládež a  rodičov, det-
ské Krížové cesty, Cesty svet-
la, Detské i mládežnícke púte 
a výlety, Farské eRko tábory, 
Farský deň rodiny, Výtvarné 
popoludnia na biblickú té-
mu, farský detský zborik, od 
decembra 2011 prostred-
níctvom Dobrej noviny de-
ti ohlasujú počas Vianočných 
sviatkov radostnú zvesť, ko-
ledujú na Obecnom úrade, 
vystupujú na Jasličkovej sláv-
nosti, na prelome rokov 2019-
2020 v  termíne od 28. 12. 
2019 do 3. 1. 2020 boli jaku-
bianski koledníci vybraní ko-
ledovať v Ríme a vo Vatikáne, 
miništrantské zápasy i turnaje 
s  viacerými farnosťami, jaku-
bianske deti boli každoročne 
úspešnými na Biblickej súťa-

STRIEDANIE NA FARÁRSKYCH POSTOCH
Letné mesiace júl a  august sú 

časom oddychu a  dovoleniek. Pre 
gréckokatolíckych kňazov sú to me-
siace sťahovania a  zmeny pôsobis-
ka pastoračnej služby. Tohto roku 
mení svoje pôsobenie aj farár na-
šej farnosti o. Pavol Vaľko a kaplán  
o. Milan Sisak. 

Za deväťročné pôsobenie o. Pavla 
v Jakubanoch tu slúžili aj viacerí kap-
láni. O. Pavol dostal menovací dekrét 
do farnosti k 15. 7. 2011. V tomto ro-
ku farnosť kaplána nemala. Ako uči-
teľ náboženskej výchovy na fare s ro-
dinou o. Pavla žil v kaplánskom byte 
bohoslovec Metod Zorvan. V rokoch 

2012 až 2014 bol vo farnosti kaplá-
nom o. Vladislav Marčák, ktorý bol 
po dvojročnom pôsobení menova-
ný za správcu farnosti Šmigovec. Od 
roku 2014 do roku 2017 pôsobil ako 
kaplán o. Leontín Lizák ml. Od ro-
ku 2017 je riaditeľom Rómskej misie 
v okrese Stará Ľubovňa. V roku 2017 
bol za rektora kaplnky menovaný o. 
Jozef Urvinitka, ktorý po ročnom 
pôsobení dostal menovací dekrét 
za duchovného správcu Hory Zvir v 
Litmanovej. Od roku 2018 do roku 
2020 pôsobil ako kaplán farnosti o. 
Milan Sisak, ktorý spolu s  manžel-
kou Miriam a dcérou Ruth tohto ro-

ku odchádzajú do farnosti Giraltovce. 
O. Milan tam bude pôsobiť ako kap-
lán. Počas celého tohto obdobia, a to 
od roku 2003, je pre Jakubany výpo-
mocným duchovným o. Ján Minďaš, 
ktorý dochádza do farnosti zo Starej 
Ľubovne. 

O. Pavol Vaľko, ako farár farnosti 
Jakubany mení s rodinou svoje pô-
sobenie od 1. 8.2020. Otcom arcibis-
kupom bol menovaný za farára far-
nosti Drienica v  okrese Sabinov. Na 
živote farnosti sa aktívne podieľala 
spolu s  o. Pavlom aj jeho manželka 
Andrea a ich deti Dávid, Alžbeta, Mi-
riam a Kristína.  (AR)

o. P.  Vaľko odchádza ...
o. Mgr. Pavol Vaľko sa 
narodil 24. apríla 1976 
v  Bardejove. V  roku 2000 
ukončil formáciu v  kňaz-
skom seminári a  štúdium 
na fakulte v  odbore kato-
lícka teológia a  učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích 
predmetov. Po kňazskej 
vysviacke bol kaplánom 
v  mariánskom pútnickom 
mieste Ľutina, v  dekanáte 
Sabinov. Od júla 2001 po-
kračoval v  pastorácii ako 
správca farnosti Brusnica, 
v  dekanáte Stropkov. Od 
júla 2006 slúžil v  Nižnom 
Tvarožci, okres Bardejov,  
od júla 2011 v Jakubanoch.

o. P. Malcovský prichádza ...
o. Mgr. Peter Malcovský sa 
narodil 26. januára 1978 
v  Prešove. Pochádza z  far-
nosti Drienica, v  okrese 
Sabinov. Ordinovaný bol  
7. júna 2002 v  Prešove.  
Od roku 2002 do roku 2009 
pôsobil ako správca far-
nosti Štefurov, v  okrese 
Svidník, kde excurrendo 
spravoval aj Šapinec. Od ro-
ku 2009 do 1. augusta 2020 
spravoval farnosť Ruská 
Poruba v okrese Humenné.  
Od 1. augusta 2020 je me-
novaný za farára farnosti 
Jakubany. 

Nový kaplán 
o. Mgr. Michal Zorvan sa naro-
dil 10. mája 1992 v  Poprade. 
Pochádza z  kňazskej rodiny. 
Ordinovaný bol 24. júna 2018. 
Od tohto roku do 1. augus-
ta 2020 pôsobil ako kaplán 
v Giraltovciach. Od 1. augusta 
2020 bol menovaný za kaplá-
na farnosti Jakubany.

Obrazová prezentácia jakubianskej farnosti
Okrem každodennej kňazskej duchovnej a pasto-
račnej služby ponúkame krátky prierez práce a ak-
tivít na viacerých poliach vo farnosti počas pôso-
benia farára o. Pavla Vaľka za spolupráce hospo-
dárskej rady a veriacich farnosti.

ži, Biblickej olympiáde, na vý-
tvarných súťažiach Biblia oča-
mi detí a mládeže a Východní 
svätí pre súčasnosť, kde sa 
umiestňovali nielen na proto-
presbyterských kolách, ale aj 
na archieparchiálnych a  met-
ropolitných kolách.
v Rekonštrukcia chrámu 
– odvodnenie zvonku, od-
vlhčenie zvnútra, sanačné 
omietky, sanácia podlahy, 
nové lavice, zavedenie lavi-
cového vykurovania, reno-
vácia ikonostasu a všetkých 
drevených častí (baldachýn 
vo svätyni, baldachýn v boč-
nej kaplnke, kazateľnica, 
procesiové obrazy), nový 
oltár vo svätyni i v kaplnke 
chrámu, nová krížová cesta, 
svietniky, výmena všetkých 
vchodových dverí a repaso-
vanie hlavných vchodových 
dverí, maľba interiéru chrá-
mu, doplnenie nástenných 
malieb na chóre a vo svätyni 
chrámu a iné menšie i väčšie 
úpravy a opravy.
v Farská budova - Rekon- 
štrukcia kancelárie, pastorač-

nej miestnosti a spálne, výme-
na okien na celej farskej bu-
dove, rekonštrukcia kuchyne 
a  obývacej miestnosti v  kap-
lánskom byte vo farskej budo-
ve, nové oplotenie, vstup do 
pivnice zvonku, úprava terénu 
okolo fary, realizácia farského 
ihriska, dokončenie kaplán-
skeho bytu.
v Práca s Rómami – evanje- 
lizačný týždeň, formačné 
stretnutia, púte do Ľutiny, 
Litmanovej a  Gaboltova, 
púte s  rómskymi deťmi 
a  mládežou, Krížové cesty 
na osade, zapájanie sa 
s  rómskymi deťmi na osa-
de do aktivít Milión detí 
sa modlí ruženec, aj pros-
tredníctvom živých obra- 
zov, spolupráca s  OcÚ v  Ja- 
kubanoch na realizácii Ko- 
munitného domu na osade.
v Farské púte - do Litmano- 
vej, Ľutiny, Krásneho Brodu, 
do Hrabského, do Cigeľky, Ša- 
šovej, Krakowa, Tylicza, Mária- 
pócse, do Šaštína, Levoče, 
účasť na archieparchiálnych 
pútiach, púte s Jednotou dô-
chodcov, okrem spomína-
ných pútnických miest navští-
vili aj na Staré Hory, Turzovku, 
Bukovú Horku.
v Od júla 2012 vzniklo spo- 
ločenstvo Modlitieb matiek, 
ktoré sa rozrástlo do viace-
rých skupín s  počtom vy-
še 50 žien. Mimo pravidel-
ných stretnutí organizujú 
štyrikrát do roka Trojdnia 
modlitieb matiek, ktoré sú 
otvorené duchovné obnovy 
a pozvanie prijímajú aj ženy 
z okresu. V roku 2014 vzni-
kol pod vedením o. Pavla 
Cirkevný spevácky zbor sv. 
apoštolov Petra a  Pavla, 

ktorý každoročne reprezen-
tuje farnosť na Prehliadke 
duchovnej piesne v  Starej 
Ľubovni.
v Od 30. 4. do 8. 5. 2017 na 
pozvanie o. Pavla vykonali ot-
covia redemptoristi vo farnos-
ti po dvadsiatich rokoch Sväté 
misie. Vo farnosti sa organizo-
vali rôzne duchovné obnovy, 
na začiatku Veľkého pôstu vo 
februári 2018 prijali pozvanie 
bohoslovci so skupinou Anas-
tasis a  prostredníctvom tie-
ňového divadla sa v  chráme 
modlili Krížovú cestu. Farnosť 
sa zviditeľnila aj prostredníc-
tvom priamych prenosov svä-
tenia potoka Jakubianky te-
levíziou RTVS, Rádio Lumen 
viackrát odvysielalo reláciu 
o  zvykoch na sviatok Bohoz-
javenia, o. Pavol poskytol ná-
rodnostnému vysielaniu du-
chovné slovo, nahrávanie sv. 
liturgie a v roku 2019 Televízia 
Lux nahrala vo farnosti repre-
zentatívny medailón o  živote 
pod názvom Týždeň s farnos-
ťou Jakubany. Okrem tohto 
prezentovania života farnosti 
boli uverejnené články v  no-
vinách či časopisoch, ktoré in-
formovali o  farnosti. Farnosť 
trikrát navštívil o. arcibiskup 
a metropolita Ján (priamy pre-
nos na sviatok Bohozjavenia, 
posvätenie oltára pre potre-
by pastorácie Rómov, posvä-
tenie obnovy interiéru chrá-
mu) a trikrát vtedajší pomoc-
ný biskup Milan Lach (priamy 
prenos na sviatok Bohozjave-
nia, účasť na Trojdní modlitieb 
matiek). Farnosť navštívili aj 
zahraniční gréckokatolíci, a to 
z Maďarska z Číny z Taiwanu. 

Anton Radič
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Biblická súťaž - Metropolitné kolo Farská púť Máriapocs

Farská púť matiek v Tyliczy

Koledovanie vo Vatikáne - spoločná fotka na námestí 
- archív Dobrej noviny

Milión detí sa modlí ruženec 
- deti v rómskej osade

Farský eRko tábor
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Návšteva z Taiwanu

Púť matiek Ľutina

Chrám pred rekonštrukciou... ... a po rekonštrukcii.

Sväté misie - posvätenie misijného kríža

Posvätenie obnoveného chrámu vladykom Jánom Babjakom



6

Púť s Jednotou dôchodcov - Staré Hory

Vystúpenie farského zboru na Silvestra
Víťazky výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže 

v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Sviatok Narodenia Spasiteľa Sprievod ku kaplnke nad dedinou - kaplnkový odpust

Návšteva gréckokatolíkov z Maďarska - z DebrecínaObnova manželských sľubov - Sväté misie
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poločnosti Slovak Telekom a.s., Ferimex a NortTel plánujú v našej obci v roku 
2020 realizovať optickú dátovú sieť. Po úspešných rokovaniach so spoločnos-

ťou Slovak Telekom, a.s.  , ktorá ako prvá prejavila záujem realizovať v celej našej 
obci vybudovanie optickej telekomunikačnej siete a po vydaní príslušných staveb-
ných povolení, sa  uvedené spoločnosti dohodli na vybudovaní optickej dátovej 
siete. Táto sieť prinesie stabilné a rýchle internetové pripojenie, možnosť zriadenia 
TV a  telefónnej linky. V súčasnosti je vydané Územné rozhodnutie a s realizáciou sa 
plánuje začať v jesenných mesiacoch roku 2020.

BUDEME MAŤ OPTIKU
Na  úseku hlavnej cesty od vjazdu 

do obce v smere od Novej Ľubovne až 
po základnú školu sa bude optická sieť 
budovať v zemi a na ostatných uliciach 
bude vzdušná optická sieť  na stĺpoch. 
V  rámci realizácie časti optickej siete, 
ktorá bude umiestnená v zemi, spoloč-
nosti pripoja každú domácnosť v rodin-
nom dome alebo v  bytovej jednotke, 
ktorá  prejaví záujem. BEZPLATNÉ pri-
pojenie nie je nijako viazané na nutnosť 
využívať a  platiť služby. Tieto služby si 
samozrejme v budúcnosti budete môcť 

objednať, prípadne si ich nebudete mu-
sieť objednať nikdy. Služby sa budú dať 
zriadiť aj bezprostredne po  pripojení. 
Samotnú prípojku spoločnosť realizu-
je podľa vášho priania buď  na hranici 
pozemku, na  fasáde vášho domu, prí-
padne ju nainštaluje až  priamo u  vás 
v miestnosti, ktorú na to určíte. 

Na zriadenie prípojky treba vyplniť 
tlačivo, ktoré nájdete na internetovej 
stránke obce. Vyplnené tlačivo odo-
vzdajte, prosím, na obecnom úrade. 

(J. M.)

S

MO Slovenského zväzu  proti-
fašistických bojovníkov v Jaku- 
banoch spojil výročnú schôd-
zu s  položením vencov vďa-
ky k  pomníku padlých hrdi-
nov. V  druhej svetovej voj-
ne zahynuli títo občania  
z Jakubian – Jozef Bakoš, 
ján Krajňák, Michal Mrug, 
Ján Krivoňák, Mikuláš Firc, 
Štefan Haladej, Štefan Kat- 
renič,  Štefan Marchevka,  Mi-
chal Mižikár, Jozef Compeľ 
a Michal Mindala   Obec bo-
la oslobodená z 23. na 24. ja-
nuára 1945, keď fašisti zhodi-
li dve bomby, jedna vybuchla, 
prerazila stenu dreveného 
domu a  ľahšie zranila muža. 
Kultúrny program na túto tra-
dičnú slávnosť pripravila FS 
Kečera.  (JH)

Oslavy pri pomníku

Služby na cestách
Prešovský samosprávny lraj od 1. januára 2020 v rám-

ci pripravovaného integrovaného dopravného systému 
vytvoril dva osobitné cestovné poriadky Stará Ľubovňa 
– Jakubany a Humenné - Snina. Zaviedli sa častejšie do-
pravné linky do okresného mesta s nadväznosťou na vlaky 
ŽS Slovensko.  Ako nám povedal predseda MO –Jednoty 
dôchodcov v  Jakubanoch intenzívnejšiu dopravu oceňu-
jú predovšetkým dôchodcovia, najmä tí, ktorí sú závislí na 
zdravotníctve v okresnom meste. Plynulú autobusovú do-
pravu prerušil koronavírus od  16. marca do 22. júna.  BUS 
Karpaty má dobré personálne (vodiči) a technické (auto-
busy) podmienky na vykonávanie tejto služby vo verejnom 
záujme občanov.   (A.R.)

   MO Jednota dôchodcov v  Jakubanoch pod vedením 
Štefana Vasiľa bola na jednodňovom poznávacom zá-
jazde, ktorý sa začal dohodnutým stretnutím s  o. 
Miroslavom Mrugom, našim rodákom, správcom gréc-
kokatolíckej farnosti v  Humennom. Jakubianski výlet-
níci sa tam zúčastnili na svätej omši spoločne s micha-
lovskými dôchodcami.  Na autobuse Jána Mačugu sa po-
tom odviezli do Stropkova – Potoky. kde si pozreli štý-
lový  drevený chrám, následne do Svidníka a napokon 
spoznali   bardejovský kúpeľný areál. Dôchodcovia ab-
solvovali túto zaujímavú výletnú trasu na odporúčanie 
hospodárky Kataríny Krivoňákovej.        (A.R.)

Ministerstvo vnútra si na registráciu repatriantov, ktorí 
sa vracali z cudziny počas opatrení proti covid - 19, vy-
brali aj Hotel Sorea v Novoľubovnianskych kúpeľoch.   
Do karantény tam poslali 170 repatriantov s ne-
gatívnym testom o  ktorých sa bolo treba po-
starať. Dobrovoľné hasičské zbory (35) v  okre-
se Stará Ľubovňa boli požiadané o  pomoc, čo pod-
porili  Jakubany, Nová Ľubovňa, Chmeľnica, Š. 
Jastrabie, Forbasy a Šambron. DHZ v  Jakubanoch  
do osemdňovej náročnej služby poslal Erika Gančára, 
Petra Gabštúra a Michala Compeľa.  (A.R.)

Pomoc hasičov

Objavný  deň dôchodcov

Dňa 14. januára 2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zimného štadióna - PEM 
ARÉNA v Starej Ľubovni za prítomnosti člena hokejovej Siene slávy Mariána Hossu. 
Naši žiaci mali tú česť zúčastniť sa na otvorení, ba dokonca  si zahrali  hokejový 
turnaj. 

Otvorenie zimného štadióna
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Školský rok 2019/2020 si určite každý z  nás 
bude dlho pamätať. Corona vírus nám zatvoril 
brány MŠ, deti ostali doma bez svojich kamará-
tov a všetci sme si museli zvykať na novú situá-
ciu. Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme realizo-
vali formou dištančných zadaní a od 1.júna bola 
prevádzka MŠ obnovená podľa záujmu rodičov 
(38 detí) pri dodržiavaní potrebných opatrení. 

Všetky aktivity sme sa snažili realizovať v exteriéri 
MŠ, podľa toho ako nám to umožňovalo počasie.

Deti využívali dopravné ihrisko, pieskovis-
ko, záhradné náradie, trampolínu. P. učiteľka A. 
Vasiľová ušila deťom didaktickú pomôcku – pa-
dák, ktorú môžeme využívať na rôzne zaujíma-
vé aktivity. Veľmi peknou akciou pod názvom 
Lesná škôlka, ktorú nám sponzoroval jeden z ro-

dičov (M. Furtkevič) bola návšteva sokoliarov. 
Deti mohli zblízka pozorovať živé dravé vtáky, 
dozvedeli sa rôzne zaujímavosti aj o  iných les-
ných zvieratách a  hmatom rozlišovali dreviny. 
Školský rok sme ukončili opekačkou a  spoloč-
nou diskotékou v Eko – triede. Celkovú prevádz-
ku MŠ sme ukončili 10. júla. 

D. Ploščicová

Pohľadnice
z materskej školy

Pri príležitosti ukončenia prvého polroka školského 
roku 2019/20 sa konal piaty ročník školského plesu 
- FOLKLÓRNY PLES. Podujatie sa stretlo s veľkou 
odozvou medzi žiakmi a aj učiteľkami. Na parkete ste 
mohli stretnúť tanečníčky v kroji z Jakubian, Malého 
Lipníka, Kamienky, Novej Ľubovne... Deti a učitelia, 
ktorí nemali kroj, mohli použiť  nejaký folklórny prvok. 
Nálada bola výborná aj vďaka živej skupine Index. 

Učiteľky 2. stupňa KT

Dňa 31. januára sa žiaci okrem polročného hodnotenia svojej práce mohli aj zabaviť. Konal sa totiž tra-
dičný karneval. Všetky masky boli krásne a zaujímavé. Najkreatívnejšie boli aj ocenené. Žiaci tancovali, 
súťažili a v závere akcie sa tešili z tomboly.  Učiteľky 1. stupňa KT

KARNEVAL S TOMBOLOU

Valentínska kaviareň

Január už tradične patrí lyžiarskemu výcviku. Tento 
rok sme sa ho zúčastnili v týždni od 20.- 24.01.Výcvik 
prebiehal doobedňajšou a  poobedňajšou výučbou 
s  prestávkami na obed a  odpočinok. Každé ráno nás 
na svahu vítalo slnko, čo nás dobilo ešte väčšou ener-
giou a chuťou učiť sa. Najväčšiu radosť žiakom urobili 
preteky v slalome, v ktorom sa snažili podať čo najlepší 
výkon, pretože víťazi získali medaily - 1. miesto obsa-
dil Ľubomír Červeňák, 2. miesto získala Laura Maču-
gová a 3. miesto si vybojoval Fedor Faber.  Lyžiarsky 
výcvik bol aj o nezabudnuteľných zážitkoch, smiechu 
a v neposlednom rade o upevnení žiackeho kolektívu.
 Mgr.  Ivana  Tyrpáková

MEDAILY ZA SLALOM

Pri príležitosti sv. Valentína sa v  našej škole 
uskutočnila valentínska jazyková kaviareň. Pre 
žiakov boli pripravené aktivity, ktoré sa niesli 
vo Valentínkom duchu. Mali možnosť zaspievať 
si známu anglickú pieseň, ako aj odovzdať 
si valentínske priania v  nemeckom jazyku. 
Sviatok zamilovaných si pripomenuli žiaci  
7., 8. a 9. ročníka.              Mgr. Nikola Heretiková


