
 
 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča  

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

 

   

OZNAMY FARSKÉHO ÚRADU 
17.10.2021 – 24.10.2021 

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

Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období 
Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 
 
 
 
Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka 
Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka 
Tridsiata nedeľa v Cezročnom období 

 
SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA:  
 
 
 BUDÚCA NEDEĽA:  
 

Bazilika sv. Jakuba 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00, 19:00 
Gymnaziálny kostol 9:00 
Bazilika na Mariánskej hore 14:30 
Závada 8:00 
Levočská Dolina 9:00 
Humanitár 10:00 (pre klientov zariadenia) 

 
ĎALŠIE OZNAMY: 
 
1. Dnes je na Mariánskej hore sv. omša o 14:30. 
2. V mesiaci október, sa spoločne modlíme modlitbu posvätného ruženca 

v Bazilike sv. Jakuba pondelok až piatok o 18:00, v sobotu a nedeľu 
o 18:40. 

3. V pondelok 18. októbra o 18:00 v Bazilike sv. Jakuba pozývame všetky deti 
našej farnosti zapojiť sa do celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí 
ruženec za jednotu a pokoj. 

4. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou za účasti detí. 
5. V piatok 22. októbra je spomienka na Sv. Jána Pavla II., pápeža. Sv. omša 

bude na Mariánskej hore o 16:00 hodine. 
6. Budúca nedeľa je misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celosvetová 

zbierka na misie. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30,  
18:00, sobota 19:00 

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období 



7. Svätý Otec František dňa 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne 
zhromaždenie Synody biskupov, ktoré sa koná na tému: „Za synodálnu 
Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Synodálny proces, ktorý sa 
začal 9. a 10. októbra 2021 v Ríme a vyvrcholí zasadnutím biskupov v 
októbri 2023, nebude prebiehať len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej 
Cirkvi piatich kontinentov. Trojročný harmonogram je rozčlenený do 
troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej. Ide teda o pozvanie 
osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. Svätý Otec 
chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím 
bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú 
živú vieru. 

8. Na budúci týždeň vo štvrtok 21. októbra 2021 sa bude 
konať druhé stretnutie v rámci 4. ročníka DŠV. Materiály a 
prezentácia budú zverejnené na diecéznej webovej stránke. 

9. Dávame do pozornosti žiakom deviateho ročníka základných škôl, 
študentom obidvoch levočských gymnázií z kvarty a tým všetkým, ktorí 
prejavili záujem o prijatie sviatosti birmovania, že si môžu stiahnuť 
prihlášku na našej webovej stránke farnostlevoca.sk, v sekcii Birmovanie. 
Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať do 31. októbra v sakristiách 
našich kostolov alebo na farskom úrade. 

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