
 

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 

19.9. 2021 – 26.9. 2021 

 

17. nedeľa po Päťdesiatnici 19.9. 
Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont 

8.00 

9.00 
10.30 

Nedeľná utiereň 

Svätá liturgia za veriacich farnosti 

  Ján, Zuzana, 20. rokov manželstva 

 

Slov. 

 

Pondelok 20.9. 

Svätý veľkomučeník Eustatios a spol. 

16.00 

16.30 

sv. ruženec

  František, František 

  duše v očistci  

 

Slov. 

 

Utorok 21.9. 
Zakončenie Povýšenia úctyhodného 

a životodarného Kríža 
Svätý apoštol Kodrát 

16.00 

16.30 

sv. ruženec 

  Mikuláš, Helena 

 

Slov. 

 

Streda 22.9. 

Svätý hieromučeník Fókas 

16.00 

16.30 

sv. ruženec 

  Blažena, ročná, panychída

  Demeter Karaffa s rod. 

 

Slov. 

 

Štvrtok 23.9. 

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, 
predchodcu a krstiteľa Jána 

16.00 

16.30 

sv. ruženec 

  Na úmysel darcu 

  Irena s rod.

 

Slov. 

 

Piatok 24.9. 

Svätá prvomučeníčka  
a apoštolom rovná Tekla 

16.00 

16.30 

sv. ruženec

  Jozef, panychída 

  František 

 

Slov. 

 

Sobota 25.9. 

Naša prepodobná matka Eufrozínia 

 

 

 

 

 

 

 

18. nedeľa po Päťdesiatnici 26.9. 
Odchod do večnosti svätého apoštola 

a evanjelistu Jána Teológa 

8.00 

9.00 
10.30 

Nedeľná utiereň 

Svätá liturgia za veriacich farnosti 

  Michal, 38. rokov života 

 

Slov. 

Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov

Oznamy   

Zbierka na Podporný fond II. činila 140,91 eur, nech Pán mnohonásobne vynahradí Vaše štedré dary. 

V piatok pozývame všetky deti na sv. liturgiu a po nej na pravidelné stretnutie do pastoračky. 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc pre Kubu, namiesto farskej zbierky, ktorá mala byť v septembri. 

Náš okres SĽ v covidautomate je od budúceho týždňa v červenej farbe. Počas týždňa budú bohoslužby v režime 

OTP, t.j. 25% kapacity chrámu čiže do 50 ľudí a od budúcej nedele bude utiereň a 1. sv. liturgia pre 

očkovaných a 2. sv. liturgia pre OTP. Pri vstupe do chrámu bude papier, kde bude potrebné napísať zoznam 

účastníkov. Vieme, že to je celé frustrujúce a vyčerpávajúce, ale prosíme Vás o ohľaduplnosť a odvahu. 

Modlíme sa navzájom jeden za druhého, aby sa Boh mohol osláviť v našom slabom ľudskom tele. Vďaka za 

pochopenie. 
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