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 2.5. 2021 – 9.5. 2021

5. nedeľa po Pasche –
o Samaritánke 2.5.
Náš otec svätý Atanáz

Pondelok 3.5.
Svätí mučeníci Timotej a Maura

Utorok 4.5.
Svätá mučenica Pelágia

Streda 5.5.

Zakončenie Polovice Päťdesiatnice

7.30
9.00
10.30
16.00
16.30
16.00
16.30
16.00
16.30

Svätá mučenica Irena

Štvrtok 6.6.
Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Piatok 7.5.
Spomienka na znamenie
úctyhodného kríža v Jeruzaleme

16.00
16.30
16.00
16.30

Svätá liturgia
Svätá liturgia za veriacich farnosti
 Mária Jedináková (10.rokov)
sv. ruženec
 Allen, ročná, panychída
 duše v očistci
sv. ruženec
 Mária
sv. ruženec
 Vasiľ
 r. Gladišová
sv. ruženec
 Vasiľ, Ján, Michal s rodinami,
r. Matušeková, r. Pavelčáková
sv. ruženec
 Anna
 Janka

Slov.

Slov.

Crsl.
Slov.

Slov.

Slov.

Sobota 8.5.

Svätý apoštol a evanjelista Ján

Štátny sviatok

6. nedeľa po Pasche –
o slepom 9.5.
Svätý prorok Izaiáš

7.30
9.00
10.30

Svätá liturgia
Svätá liturgia za veriacich farnosti
 Oliver, Florián

Slov.

Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov

Oznamy 

Chrámy sú otvorené na spoločné a verejné slávenie bohoslužieb.
Každú nedeľu až do odvolania, budú 3. sv. liturgie 7.30, 9.00, 10.30.
Stále platí dodržiavanie všetkých hygienických nariadení a je aj obmedzená účasť na bohoslužbách 1 osoba na 15m² v
chráme. V našom chráme môže byť 25 ľudí v interiéri:
rúško, dezinfekcia rúk pri vchode chrámu, vzájomné odstupy - neplatí pre rodinu, vstup i východ do/z chrámu, sv.
prijímanie, prijatie Eucharistie sa dá do ruky - prijať pred kňazom, ak máte rukavice dať dole a tak prijať
Stále platí dišpenz, ktorý udelila KBS od neúčasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky, až do odvolania.
Mesiac máj je zasvätený Presvätej Bohorodičke
Vo štvrtok 06.05.2021 pozývame na stretnutie do chrámu o 18.00 deti, ktoré pristúpia k 1. sv. spovedi.
1. piatok v mesiaci máj, spovedáme každý deň pred sv. liturgiou.
Na chrám darovali z krstín r. Pionteková 100 eur a bohuznáme osoby 100 a 50 eur, nech Pán mnohonásobne vynahradí
štedré dary.
Dnes je zbierka na gréckokatolícky kňazský seminár v PO.
Bratia a sestry, keďže sme nemohli na začiatku nového roka urobiť finančné prispenie pre našich ľudí čo robia službu pre
farnosť (cerkovník, upratovačka, kantorka), robili by sme to teraz v týchto týždňoch. Na rodinu by sa zbieralo po 15 eur
alebo podľa možnosti kto ako môže a chce. Nech to je náš malý prejav vďaky pre nich, že tu môže byť o nás postarané aj
v tomto ohľade. Vďaka za pochopenie, pomoc a štedrosť.

