
 

Gréckokatolícka cirkev,  

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

Za vodou 2024/32, 064 01 Stará Ľubovňa, Tel.: 0522388424 

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

PORIADOK BOHOSLUŽIEB 

5.2. 2023 – 12.2. 2023 

 

Nedeľa o márnotratnom synovi 5.2. 

Svätá mučenica Agáta 

8.00 

9.00 

10.30 

Nedeľná utiereň 

Svätá liturgia za veriacich farnosti 

  Veronika s rod., Adrián 

 

Slov. 

 

Pondelok 6.2. 

Náš prepodobný otec Bukol 

16.00 

16.30 

sv. ruženec 

  Mária 

 

Slov. 

 

Utorok 7.2. 

Náš prepodobný otec Partenios 

16.00 

16.30 

sv. ruženec 

  duše v očistci 

 

Slov. 

 

Streda 8.2. 

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón 

16.00 

16.30 

sv. ruženec 

  Michal, Helena, Jozef, Anna 

  r. Firčová 

 

Slov. 

 

Štvrtok 9.2. 

Zakončenie sviatoku Stretnutia Pána 
Svätý mučeník Nikefor 

16.00 

16.30 

 

sv. ruženec 

  duše v očistci 

  Božena s rod. 

 

Slov. 

 
 

Piatok 10.2. 

Svätý mučeník Charalampés 

16.00 

16.30 

sv. ruženec 

  Anna s rod. 

  Viera s rod. 

 

Slov. 

 

Mäsopôstna sobota-1. zádušná 11.2. 

Svätý hieromučeník Blažej 

8.00  Za zosnulých z farnosti 

parastas a hramoty 

Slov. 

 

Mäsopôstna nedeľa –  
o Kristovom súde 12.2. 

Náš otec svätý Meletios 

8.00 

9.00 

10.30 

Nedeľná utiereň 

Svätá liturgia za veriacich farnosti 

  Helena, 89. rokov života 

 

Slov. 

Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov 

 Oznamy    

Na chrám darovali Bohuznáma osoba 100 a 100 eur, nech Pán mnohonásobne odmení štedrý dar. 

Farská zbierka v mesiaci január činila 343,02 eur, nech Pán mnohonásobne odmení štedré dary. 

Dnes je zbierka na Podporný fond I. 

Vo štvrtok o 15.00 bude stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú k sviatosti Zmierenia.  

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

Milodary, ktoré sa konali ako príspevok pre služby cerkovníka, upratovačku a kantorku, sa pripojilo 67 rodín a 

celkovo sa vyzbieralo 1.391 eur, úprimne vám ďakujeme, že ste sa zapojili a nech Pán vás mnohonásobne 

obdarí za Váš záujem a konkrétny prejav lásky voči našim ľuďom. 

Na budúcu sobotu 11.02.2023 bude prvá zádušná sobota, môžete prísť dať zapísať na hramoty - za zosnulých, 

prichádza pôstne obdobie, kde cirkev v našom obrade slávi 5. zádušných sobôt za zosnulých. 

V pastoračke na budúcu nedeľu 12.02.2023 o 14.00 hod., budeme mať Karneval. Príďte tešíme sa na Vás. 

Jarný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 03.-07.03.2023, teda od  piatku do utorka počas jarných 
prázdnin.  Tábor je určený pre deti vo veku od 9 do 11 rokov. Cena za pobyt je 85 EUR. Možnosť zaregistrovať 
sa a všetky ostatné informácie nájdete  na stránke: www.gmcbarka.sk. Plagát. 
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