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

26. nedeľa po Päťdesiatnici 21.11.
Nedeľa Krista Kráľa
Odporúčaný sviatok
Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky
Márie, vždy Panny, do chrámu

Pondelok 22.11.
Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Utorok 23.11.
Naši otcovia svätí Amfilochios a Gregor

Streda 24.11.
Svätá veľkomučeníca Katarína
Svätý veľkomučeník Merkúr

7.30
9.00
10.30

16.00
16.30
16.00
16.30
16.00
16.30

Štvrtok 25.11.

16.00
16.30

Piatok 26.11.

16.00
16.30

Zakončuje sa Vstup presvätej Bohorodičky
Naši otcovia hieromučeníci Kliment a Peter

Náš prepodobný otec Alypios

21.11. 2021 – 28.11. 2021

 Ján, Júlia
Svätá liturgia za veriacich farnosti
 r. Tyrpáková, r. Hnátová,
r. Snopková, r. Filipková
myrovanie
sv. ruženec
 r. Joppová
 Ladislav
sv. ruženec
 Rastislav s rod.
sv. ruženec
 r. Šarníková, r. Varhoľáková
 Katarína
sv. ruženec
 Katarína
sv. ruženec
 Ján s rod.
 Katarína

Slov.

Slov.

Slov.
Slov.

Slov.

Slov.

Sobota 27.11.
Svätý mučeník Jakub
27. nedeľa po Päťdesiatnici 28.11.
Prepodobný mučeník Štefan Nový

7.30
9.00
10.30

Svätá liturgia
Svätá liturgia za veriacich farnosti
 Štefan, Mária

Slov.

Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov

Oznamy 

Zbierka na Seminár II. činila 213,93 eur, nech Pán mnohonásobne vynahradí štedré dary
Dnes je farská zbierka v mesiaci november, je v rámci myrovania.
Vo štvrtok 25.11.2021 po sv. liturgii o 17.30 pozývame na stretnutie detí, ktoré k pristúpia k sviatostiam.
V piatok stretnutia s deťmi nebudú, kvôli zhoršujúcemu sa stavu pandémie.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu II.
Sú knižné kalendáre Spolku sv. Cyrila a Metóda na rok 2022 ks/3 eura.
Náš okres SĽ podľa covidautomatu je v čiernej farbe. Sprísnili sa hygienické pravidlá od budúceho týždňa. Režim
OTP by znamenal 6 ľudí v chráme, preto prechádzame na režim OP, čo znamená max. 50 ľudí v chráme.
Pre fyzickú nemožnosť (napr. obmedzená kapacita chrámu podľa covid automatu alebo iná spravodlivá príčina) alebo
morálnu nemožnosť (napr. opodstatnený úprimný strach z ochorenia alebo iná spravodlivá príčina) účasti na
bohoslužbách, je človek na základe samotnej takejto skutočnosti dišpenzovaní. Aj za bežných okolností mimo pandémie
fyzická alebo morálna nemožnosť zúčastniť sa na svätej liturgii ospravedlňuje vo svedomí. Kvôli týmto nemožnostiam
účasti na bohoslužbách v nedeľu a sviatok neznamená, že nemôžeme inými vhodnými a možnými spôsobmi svätiť
sviatočný deň (napr. osobnou modlitbou, rodinnou modlitbou, pozorným sledovaním priameho prenosu svätej liturgie a
pod.). Ak niekto potrebuje osobitnú starostlivosť, tak nás kňazov kontaktujte, radi vám poslúžime.

