Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
OZNAMY FARSKÉHO ÚRADU
16.1. – 23.1.2022
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA:
NEDEĽA:
PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:
ŠTVRTOK:
PIATOK:
SOBOTA:
NEDEĽA:

Druhá nedeľa v Cezročnom období
Sv. Antona, opáta, spomienka

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
Tretia nedeľa v Cezročnom období (Nedeľa Božieho slova)

SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA: Bazilika sv. Jakuba
BUDÚCA NEDEĽA:

6:00, sobota 6:30,
18:00, sobota 19:00

Tretia nedeľa v Cezročnom období

Bazilika sv. Jakuba
Gymnaziálny kostol
Bazilika na Mariánskej hore
Závada
Levočská Dolina
Humanitár

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00
9:00
7:00
8:00
9:00
10:00 (pre klientov zariadenia)

ĎALŠIE OZNAMY:
1.
2.
3.
4.

5.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov.
V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
Odporúčame Laickým členkám Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa,
aby sa v rámci mesačného stretnutia, pri zachovaní všetkých opatrení
spojených s bojom s ochorením Covid-19, zúčastnili Diecéznej školy viery,
vo štvrtok 20. januára 2022 v Minoritskom kostole. Svätá omša začne o
15:50 hod. a po nej nasleduje prednáška spojená s diskusiou o Svätom
písme, téma: Žalmy.
Ďakujeme členom ružencového bratstva a všetkým, ktorí sa prišli pokloniť
Pánu Ježišovi v Najsvätejšej Eucharistii počas štvrtkovej celodennej
poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

6.

7.

Naša levočská ADOS Charita, ktorá pomáha chorým v našej farnosti, ale aj
v okolitých farnostiach, prosí o finančnú podporu na renováciu priestorov,
v ktorých sídli. Na budúcu nedeľu si budete môcť v našich kostoloch kúpiť
darčekové predmety, ako sú hromničné sviece, hrnčeky, zápisníky, perá,
pečený čaj, muffiny a iné výrobky so značkou charity v cene dobrovoľného
príspevku. Takto môžete podporiť rekonštrukciu priestorov pre zlepšenie
činnosti ADOS Charitas na Námestí Majstra Pavla 49. v Levoči.
Našu ADOS-ku môžete podporiť aj vložením peňazí na účet, ktorý je na
plagátoch na výveskách našich kostolov, na webe farnosti, alebo svoje
príspevky môžete vhodiť do pokladničiek označených ako ADOS Charitas
Levoča. Pán Boh zaplať za vašu pomoc.
Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

