CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Bohoslužby
Program
august 2019
RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV
2. augusta - Prvý piatok v mesiaci. Spovedáme počas ranných i večerných sv. omší
a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 18.00
hodiny. Od 8.00 hodiny navštívime chorých
a starých z príležitosti prvého piatku. Porciunkulové odpustky: 2. augusta možno
získať vo všetkých farských kostoloch,
v bazilikách minor, katedrálnych chrámoch
a františkánskych kostoloch úplné odpustky
„PORCIUNKULY”, za splnenia všetkých predpísaných skutkov.
3. augusta – FATIMSKÁ SOBOTA: Na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom
o 9.30 hodine. Pamätný deň Božieho sluhu
biskupa Jána Vojtaššáka - 3.8.2019 v Zákamennom. V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri
príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú
svätú omšu bude celebrovať a prítomným
veriacim sa v homílii prihovorí J. Em. Jozef
kardinál Tomko. Pred svätou omšou bude
pobožnosť Fatimskej soboty, keďže na tento
deň pripadá aj prvá sobota v mesiaci august.
Po skončení svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom
sluhovi biskupovi Jánovi Vojatššákovi, ktorý
sa pripravuje v talianskej koprodukcii. Rádio
Lumen bude prenášať celú túto slávnosť.
Všetkých vás srdečne pozývame na túto slávnosť.

14. augusta – Spomienka na sv. Maximiliána Mariu Kolbeho, kňaza a mučeníka
(streda).
V ten istý deň večer – Vigília Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore
o 21.00 hodine s týmto programom:
– modlitba sv. ruženca
– sviečkový sprievod okolo baziliky
– sv. omša v bazilike.
15. augusta – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (štvrtok). Je to cirkevne prikázaný
sviatok, s povinnosťou účasti na sv. omši. Sv.
omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00; 8.00 a 19.00
hodine. Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30
hodine. V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.

24. augusta – Sv. Bartolomeja, apoštola,
sviatok.
25. augusta – DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ. Na Mariánskej
hore púť kresťanských demokratov. Slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.
29. augusta – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka.
Zmeny programov vyhradené!

Spomienky

a poďakovania

„Bolesťou unavená si tíško zaspala, zanechala všetkých a všetko, čo
si rada mala. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni
sviečok na teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Alžbeta Dunčková
So smútkom v srdci si dňa 15.8.2019 pripomíname 5. výročie, čo nás opustila naša milovaná
Alžbeta Dunčková.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján a deti s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, kráčajú pri nás každý deň...
Niekedy sa len tak pozriem hore, usmejem sa a poviem si – viem, že
si to bola ty...

4. augusta – Osemnásta nedeľa v cezročnom období.
5. augusta - Výročie posviacky Hlavnej
mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Naše obidve baziliky: Navštívenia
Panny Márie na Mariánskej hore a sv. Jakuba,
apoštola v meste, sú duchovne spojené s touto najväčšou mariánskou bazilikou v Ríme.
Preto pre obidve baziliky je tento deň slávnosťou. Na Mariánskej hore oslávime tento
sviatok 4. augusta večer o 21.00 hodine modlitbou svätého ruženca a po nej sv. omšou.
V pondelok 5. augusta v Bazilike sv. Jakuba
sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine. V bazilike na Mariánskej hore o 10.00 hodine.

22. augusta – Panny Márie Kráľovnej. Na
Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť, sv. omša o 19.00 hodine.

Anna Janščáková
Dňa 26.8.2019 si pripomíname 3. výročie, čo ma opustila moja milovaná mamka Anna Janščáková.
S láskou a vďakou v srdci spomína dcéra Anička s rodinou.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

6. augusta – Sviatok Premenenia Pána.

Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal.....
Len láska, úcta a spomienky ostávajú.

9. augusta – Sv. Terézie Benedikty z Kríža
(Edity Steinovej) panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok.

Ivan Čaja

10. augusta – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok.

Dňa 03. augusta uplynie jeden rok, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec, dedko,
svokor a švagor. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

11. augusta – Devätnásta nedeľa v cezročnom období.

S láskou a úctou spomína manželka, deti, vnúčatá , zaťovia a ostatná rodina.
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EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
Biblické slovo na mesiac august:
Láska blížnemu zlé nerobí. Plnosťou
zákona je teda láska. List Rímskym
13,10
Služby Božie: Evanjelický kostol
na námestí:
4.8.2019 - 7. nedeľa po Svätej Trojici o 8.30 hod.

Ján Tremko
Dňa 11. augusta 2019 uplynie rok, čo od nás odišiel do večnosti môj milovaný manžel a náš otec
a dedko Ján Tremko. Vy, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu.
Manželka a deti s rodinami.

11.8.2019 - 8. nedeľa po Svätej
Trojici o 8.30 hod.
18.8. 2019 - 9. nedeľa po Svätej
Trojici o 8.30 hod.
25.8.2019 - 10. nedeľa po Svätej
Trojici, nedeľa kajúca, Služby božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 8.30

„Odišla si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.“

Mária Lizáková
Dňa 13.07.2019 nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka a prababka. Touto cestou sa
chceme poďakovať charite ADOS za to, že pri nás stáli v tých najťažších chvíľach a Mons. Prof.
Františkovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti Veronika, Mária, Ján, Štefan, Anna, Žofia a Darina s rodinami.

Peter Slugeň
V týchto smutných chvíľach ďakujeme za láskavú starostlivosť o nášho milovaného syna, brata,
uja, švagra, bratranca a synovca Petra Slugeňa, počas jeho posledných chvíľ života na internom
oddelení v Levoči. Ďakujeme za odbornú starostlivosť všetkým lekárom interného oddelenia
a zdravotníckym pracovníkom, ktorí ho s láskou ošetrovali. V rámci ďalších oddelení nemocnice aj všetkým lekárom a zdravotníckym pracovníkom chirurgického oddelenia, ktorí sa podieľali svojou odbornou starostlivosťou o jeho liečenie.
Vďaka patrí aj lekárke onkologickej ambulancie v Poprade, ktorá bojovala spolu s nami a s ním
o uzdravenie.
Ďakujeme aj záchrannej zdravot. službe, ktorá ho prevážala na rôzne vyšetrenia. Všetci to robili
s láskou pomôcť človeku, ktorý bol na tieto služby odkázaný.
Odišiel navždy, zaopatrený sviatosťou posledného pomazania 30.6.2019 na večný odpočinok, ale
v našich srdciach ostane stále prítomný.
S láskou a úctou mama, brat Pavol s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach potrebné nahlásiť
u administrátora zboru na tel. čísle:
0917/771758 alebo e-mailom faralevoca@gmail.com
GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
Sväté liturgie v týždni: pondelok, streda (csl), štvrtok, piatok o 16:30, utorok, sobota
o 07:30. Sväté liturgie v nedeľu v slovenskom jazyku o 09:30. V prvopiatkovom týždni sa spovedá vždy pred
svätou liturgiou. Spoveď chorých je
prvý piatok v mesiaci od 08:00 hod.
Prikázané sviatky v mesiaci august: 15.08. - štvrtok - Zosnutie
presvätej Bohorodičky
Sviatky v mesiaci august:
06.08. - utorok - Premenenie Pána
29.08. – štvrtok - Sťatie hlavy sv.
Jána Krstiteľa
Akékoľvek zmeny času slúženia sv.
liturgií budú oznámené pri nedeľných oznamoch.

POĎAKOVANIE ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA

PRAVOSLÁVNA CIRKEV V LEVOČI

Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať neznámemu pánovi, ktorý koncom mája 2019 pomohol pri záchrane života môjho syna Mikuláša Lopatku. Poprosím o kontakt, aby som sa mohla
osobne poďakovať. (0907 063 951)
(Matka)

Pravoslávna cirkev v Levoči
program do tohto čísla nedodala.

25

