
 

Gréckokatolícka cirkev,  

farnosť Stará Ľubovňa-biskupa Gojdiča 
číslo farského účtu: SK60 0900 0000 0005 3266 7148 

Za vodou, 064 01 Stará Ľubovňa, Tel.: 0522388424 

Mobil o. Jozef: 0911811273, o. Štefan: 0911812082, Email: stara.lubovna.gojdic@grkatpo.sk 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB 

7.3. 2021 – 14.3. 2021 

 

3. pôstna nedeľa-Krížupoklonná 7.3. 
Svätí hieromučeníci Bazil, Efrém, Kapitón, 

Eugen, Aiterios a ďalší 

 Nedeľná utiereň 

Svätá liturgia za veriacich farnosti 

  František, Viera s deťmi 

 

Slov. 

 

Pondelok 8.3. 
Náš prepodobný otec Teofylakt 

 

  Monika 

 

Slov. 

 

Utorok 9.3. 
Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey 

 

  František, Viera s deťmi 

 

Crsl. 

 

Streda 10.3. 
Svätý mučeník Kodrat a spol. 

  

  Branislav, Anna 

 

Slov. 

 

Štvrtok 11.3. 
Náš otec svätý Sofronios 

 

  Jozef

 

Slov. 

 

Piatok 12.3. 
Náš prepodobný otec Teofan 

Náš otec svätý Gregor 

 

  Anna 

 

Slov. 

 

4. pôstna sobota-zádušná 13.3. 
Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora 

 Za zosnulých z farnosti 

parastas a hramoty 

Slov. 

 

4. pôstna nedeľa 14.3. 
Náš prepodobný otec Benedikt 

 Nedeľná utiereň 

Svätá liturgia za veriacich farnosti 

  Katarína 

 

Slov. 

Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov

Oznamy   

Stále je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť bohoslužby bez účasti veriacich. 
Stále platí dišpenz, ktorý udelila KBS od neúčasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky, až do odvolania.  

V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky. Telefónne čísla sú uvedené v hlavičke Poriadku bohoslužieb.  

Úmysly sv. liturgií, ktoré sú zapísané, sa budú sláviť v daný deň tak, ako to je dohodnuté. Nové úmysly svätých 

liturgií môžete nahlásiť taktiež telefonicky. 

Otcovi kaplánovi Štefanovi a manželke Marianne sa narodil syn Štefan. Srdečne blahoželáme a prosíme za nich 

naďalej o modlitby. Nech chlapec rastie im na radosť a Bohu na slávu. 

V stredy a piatky vo Veľkom pôste je zdržanlivosť od mäsa. 

V stredy a piatky počas Veľkého pôstu slávime Liturgie vopred posvätených darov. 

Jarnú zbierku na Charitu, kvôli pandémii, nie je možné ju klasicky zrealizovať, tak je realizovaná netradične až 

do konca marca tohto roku. Pozrite si možnosti pomoci na plagátoch v prílohách. Vopred Vám už ďakujeme za 

štedrosť a pomoc pre Charitu. 

Z pohrebu Anny Gaľovej darovali na chrám 200 eur, nech Pán mnohonásobne vynahradí štedrý dar. 
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