
 

Gréckokatolícka cirkev farnosť Lipany       Nám. sv. Martina 52, 082 71 Lipany                                                            

0911 812 366      lipany@grkatpo.sk      www.lipany.estranky.sk        FB: Gréckokatolíci v Lipanoch 

Bohoslužby v dňoch  19.4. – 25.4.2021 

Pondelok  17.30  Minárovej:   Ján, Mária, Anna                     

Utorok  17.30  Trudičových:    Anna, Štefan, Ján, Mária, Michal     ➢starosl.                                    

Streda  17.30  Kandračovej:   Margita, Štefan, Pavol  

Štvrtok  17.30   Andrea Egyedová s rod.                                       

Piatok   17.30 
Sviatok sv. Juraja veľkomučeníka                 ➢voľnica  
Tejbusovej:  Ľubomír, Beáta, Martin, Peter    

Sobota                      

Nedeľa 

   
   9.00 
 10.30 

 4. nedeľa Paschy – O porazenom           ➢Zbierka na Seminár 
 za našu gr.kat. farnosť               priamy prenos 
 Martina, Vlado, Elizabeta, Matias                                                                                                                               

 

- Chcem poďakovať všetkým, ktorí aj v tomto čase, kedy sa verejne neslúži a sú finančné výpadky na zbierkach 

a vo „zvončeku“, že pamätáte na VÁŠ chrám a farnosť, a peňažne prispievate na prevádzku chrámu, či už 

nejakou hotovosťou alebo vkladom priamo na farský účet. Pán Boh požehnaj vám, štedrým darcom!  

Farský účet: SK59 0900 0000 0005 0459 7306 

Христос воскресе – Воистину воскресе – Christos voskrese – Voistinu voskrese 

Od 19.4.2021 platia tieto opatrenia v našom chráme v súlade s 

nariadeniami Vlády SR ohľadom verejných bohoslužieb: 

1. Vstup a pobyt v chráme je možný len s riadne prekrytým nosom a ústami 

respirátorom FFP2.  

2. Pri vstupe do chrámu použiť dezinfekciu rúk.  

3. Dodržiavať 2 metrovú vzdialenosť medzi osobami. Neplatí to ak sú osoby z jednej 

domácnosti. 

4. Kašlať a kýchať do lakťového ohybu, nie do rúk.  

5. Zákaz vstupu osôb, ktoré majú nariadenú karanténu, alebo majú príznaky akútneho 

respiračného ochorenia.  

6. Sväté prijímanie sa podáva striktne iba na ruku pod spôsobom chleba. 

7. Nebozkávať ikony.  

8. Počet návštevníkov nesmie v jednom okamihu prekročiť počet 1 osoby na 15m2 

plochy určenej pre návštevníkov. Neplatí to pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej 



osoby. Náš chrám má 222 m2, čiže maximálny počet návštevníkov v našom chráme 

na jednej bohoslužbe je 15. Preto každý, kto sa bude chcieť zúčastniť bohoslužby, 

musí mi deň vopred zatelefonovať, aby si rezervoval miesto. Bez toho sa môže stať, 

že aj keď prídete na bohoslužbu a budete prekračovať počet 15, nebudete môcť zostať 

v chráme. Povinnosť nahlásenia platí aj pre tých, na ktorých úmysel sa slúži liturgia. 

Telefónne číslo na rezerváciu miesta v chráme je: 0911 812 366 (o.Miroslav). Prosím, 

aby ste to dodržiavali, aby sme sa nedostávali do zbytočných vzájomných konfliktov.  

Povinnosť rezervácie miesta platí aj na nedeľu! V nedeľu budú 2 liturgie, aby mohlo 

byť na oboch aspoň 30 ľudí. Stále platí dišpenz od povinnosti účasti na sv. liturgii 

v nedeľu a sviatok.  

9. Pred sv. liturgiou je možnosť prijať sviatosť zmierenia (svätá spoveď) v bočnej 

miestnosti. 

Zvládneme to s Božou pomocou... 😊                    Váš duchovný otec Miroslav           

 


