
 
 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča 

 
Námestie Majstra Pavla 52, SK 054 01  LEVOČA,        053/451 23 47,       levoca@kapitula.sk 

 

  

OZNAMY FARSKÉHO ÚRADU 
18.4. – 25.4.2021 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA: 
 
NEDEĽA: 
PONDELOK: 
UTOROK: 
STREDA: 
ŠTVRTOK: 
PIATOK: 
SOBOTA: 
NEDEĽA: 

Tretia Veľkonočná nedeľa 
 
 
 
 
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 
Sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka 
Štvrtá Veľkonočná nedeľa (Nedeľa Dobrého pastiera) 

 
 
ĎALŠIE OZNAMY: 
 
1. Od pondelka 19.4.2021 je povolená účasť veriacich na našich 

bohoslužbách. Každý veriaci, ktorý sa zúčastní bohoslužieb, musí dodržať 
podmienky stanovené Úradom verejného zdravotníctva. Maximálny 
počet veriacich v Bazilike sv. Jakuba pri jednej bohoslužbe je 190 osôb. 
Maximálny počet veriacich v gymnaziálnom kostole je 120 osôb. 

2. Sväté omše  
• v týždni budú slávené v Bazilike sv. Jakuba ráno o 6:00 a večer 

o 19:00, v piatok bude svätá omša aj o 18:00 za účasti detí, v sobotu 
ráno o 6:30 a večer o 19:00; 

• na filiálkach budú sväté omše v stredu 21.4.2021 – Závada o 17:00 
a Levočská Dolina o 18:00; 

• v nedeľu budeme slúžiť sväté omše nasledovne:  
Bazilika sv. Jakuba – 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00 
Gymnaziálny kostol – 9:00, 11:00 
Mariánska hora – 14:30 
Závada – 8:00 
Levočská Dolina – 9:00. 

3. Sv. omša v piatok o 18:00 bude za účasti detí a o 19:00 za účasti 
birmovancov. 



4. Počas celého týždňa a aj v nedeľu budeme spovedať pred a aj počas 
každej svätej omše. Na filiálkach budeme spovedať na požiadanie. 

5. Tento týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Intenzívnejšie 
pamätajme na tento úmysel a modlime sa za nové duchovné povolania. 

6. Na našej webovej stránke si môžete stiahnuť liturgiu domácej cirkvi na 
dnešnú nedeľu. 

7. Počas celého veľkonočného obdobia môžete prispieť na Zbierku na Boží 
hrob. Pokladnička s označením zbierky je pri vchode do baziliky. Pán Boh 
zaplať za milodary. 

8. Na budúcu nedeľu bude Zbierka na kňazský seminár. Kňazský seminár 
môžete podporiť vhodením milodaru do označených pokladničiek pri 
vchodoch našich kostolov. 

9. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí umožnili realizovať televízne prenosy 
našich svätých omší. Od januára mohli naši veriaci, ale aj veriaci z rôznych 
kútov Slovenska a zahraničia sledovať sväté omše z Baziliky sv. Jakuba 
vďaka televíznym prenosom TV Levoča. Osobitne ďakujem vedeniu Mesta 
Levoča – pánovi primátorovi Miroslavovi Vilkovskému, pánovi 
viceprimátorovi Miroslavovi Čurillovi, Levonetu – Teatro – pánovi 
Radoslavovi Kellnerovi a zvlášť ďakujem dvom pánom, ktorí boli s nami 
pri každom prenose – pánovi Vladimírovi Adamkovičovi a pánovi Blažejovi 
Krajňákovi. Pán Boh nech všetkých vás, ako aj všetkých dobrodincov našej 
baziliky a farnosti, obdaruje hojným požehnaním. 

10. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk 
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