
 

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   17.10. 2021 – 24.10. 2021 

 

21. nedeľa po Päťdesiatnici 17.10. 
Svätý prorok Ozeáš 

8.00 

9.00 
10.30 

Nedeľná utiereň 

Svätá liturgia za veriacich farnosti 

  Anežka 

 

Slov. 

 

Pondelok 18.10. 

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš 

16.00 

16.30 

Moleben k presvätej Bohorodičke

  Jarmila 

  Ján, Judita 

 

Slov. 

 

Utorok 19.10. 
Svätý prorok Joel 

16.00 

16.30 

Akatist k presvätej Bohorodičke 

  Michal, Mária, Jozef 

 

Slov. 

 

Streda 20.10. 

Svätý veľkomučeník Artemios 

16.00 

16.30 

sv. ruženec 

  Ján, Judita 

  Mária, Nikola 

 

Slov. 

 

Štvrtok 21.10. 

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký 

16.00 

16.30 

Akatist k presvätej Bohorodičke 

  Iveta 

 

Slov. 

 

Piatok 22.10. 

Svätý apoštolom rovný Aberkios 

16.00 

16.30 

Moleben k presvätej Bohorodičke

  Peter, Ružena, Dušan

  Lenka 

 

Slov. 

 

Sobota 23.10. 

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat 

 

 

 

 

 

 

 

22. nedeľa po Päťdesiatnici 24.10. 
Svätý mučeník Aretas a spoločníci 

7.30 

9.00 
10.30 

Svätá liturgia 

Svätá liturgia za veriacich farnosti 

  Katarína, Peter, Vladimír 

 

Slov. 

Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov

Oznamy   
Mesiac október je zasvätený Presvätej Bohorodičke. 

Dnes je Farská zbierka v mesiaci október. 

Vo  štvrtok 21.10.2021 po sv. liturgii o 17.30 pozývame rodičov detí, aby sme dohodli na prípravách detí, 

ktoré tento školský rok pristúpia k sviatosti Zmierenia a Eucharistie. 

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

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Misie. 

O dva týždne v pondelok 01.11.2021 bude pamiatka na zosnulých, keď sa Cirkev bude modliť za ich spásu, môžete 

znova obnoviť na hramoty - za zosnulých. 

Je možné si objednať časopis Slovo na budúci rok 2022. Predplatné za odber 1-10 ks 22eur, 11 a viac ks je 17 eur, 

v príspevku bude aj nástenný kalendár na rok 2023. Ak chcete je možné si objednať na vlastnú adresu. V 

elektronickej podobe 11 eur. Prosím, aby ste dali vedieť, či už telefonicky alebo osobne na farskom úrade. Vďaka. 

Náš okres SĽ v covidautomate je od pondelka 18.10.2021 v čiernej farbe. Počas týždňa budú bohoslužby v 

režime OTP, t.j. 1 osoba na 15m², čiže 20 ľudí v chráme. Od budúcej nedele budú 3. sv. liturgie: 1. 7.30 pre OTP, 

2. 9.00 pre očkovaných do 100 ľudí v chráme a 3. 10.30 pre OTP. Pri vstupe do chrámu je papier, na ktorý je 

potrebné napísať zoznam účastníkov, alebo je ešte jedna možnosť, že v chráme je krabička, do ktorej vhodíte už 

doma napísané svoje meno, priezvisko, bydlisko a tel. kontakt, aby sme zjednodušili vstup do chrámu. 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. 

 

mailto:stara.lubovna.gojdic@grkatpo.sk

