Gréckokatolícka cirkev, farnosť blahoslaveného hieromučeníka
Pavla Petra Gojdiča OSBM v Starej Ľubovni
Za vodou, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 0522388424, Mobil: 0911811273, Email: stara.lubovna.gojdic@grkatpo.sk
PORIADOK BOHOSLUŽIEB 10.3. – 17.3. 2019

1. pôstna nedeľa –
o úcte ikon
Svätý mučeník Kodrat a spol.

Pondelok
Náš otec svätý Sofronios

Utorok
Náš prepodobný otec Teofan
Náš otec svätý Gregor

Streda
Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora

Štvrtok
Náš prepodobný otec Benedikt

Piatok

8.00
9.00
10.30
16.00
16.00
16.30
16.00
16.30
16.00
16.30
16.00
16.30

Svätý mučeník Agapios a spol.

15.45
16.30

2. pôstna sobota-zádušná

8.00

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

2. pôstna nedeľa
Náš prepodobný otec Alexej

8.00
9.00
10.30
15.00

Nedeľná utiereň
Svätá liturgia za veriacich farnosti



Milan,Mária,Paulína,Mária,Simona

Slov.
Slov.

Pôstna večiereň
Kajúci kánon Andreja Kretského
 Terézia
 r. Štefančíkova
Kajúci kánon k Presvätej Trojici

Slov.

 Ján,Helena,Michal,Anna,Michal

Slov.

6. hodinka
 Anna, ročná, panychída
 Róbert, Martina
Veľkopôstny moleben
r.Tyrpákova, r. Vartovníkova,
r. Snopkova, r. Veselovska
 Michal, Mária, Anna, Katarína
Krížová cesta
 Katarína s rod.
 Eva
Za zosnulých z farnosti
parastas a hramoty
Nedeľná utiereň
Svätá liturgia za veriacich farnosti
 Mária, Peter ,Mária
Pôstna večiereň

Slov.

Slov.

Slov.
Slov.

Slov.
Slov.

Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov

Oznamy 
Na budúcu nedeľu je zbierka na Charitu I.
Dnes, nedeľu 10.03.2019 popoludní o 16.00 vás pozývame na pôstnu večiereň
V pondelok o pozývame všetky detí na stretko s o. misionármi a samozrejme predtým na sv. liturgiu
V stredy a piatky vo Veľkom pôste je zdržanlivosť od mäsa
V stredy a piatky Veľkého pôstu budeme sláviť Liturgie vopred posvätených darov
V piatok pozývame všetky deti na sv. liturgiu a po nej na pravidelné stretnutie do pastoračky a pozývame, aby sa zapojili do pôstnej
cesty s Ježišom
Dnešnú nedeľu 10.3. do utorka 12.3. máme po roku obnovu Svätých misií. Pozývame vás a zároveň prosíme, aby ste si našli čas a
mohli prichádzať na tieto stretnutia a tiež pozývali aj ostatných, ktorých poznáte, lebo Boh môže zachrániť náš život. Na stolíku pri
vchode do chrámu je vytlačený program
Milodary pre otcov misionárov, tam kde sa dáva na obetné sviece
Pôstna krabička
Prišlo nové číslo časopisu Slovo, môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii
Upozornenie na pani Andreu Š. z Ľubotína...

