CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV
Začiatok mesiaca sv. ruženca.
Ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní
pastieri a vedeckí pracovníci. Okrem toho sa
lepšie pochopilo, ako ruženec usporiadane
postupne rozvíja a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie Slovo z milosrdného Božieho
rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov
a uskutočnilo dielo vykúpenia, veď v ruženci sa
príhodne po poriadku uvažuje o základných
spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili
v Kristovi, od panenského počatia Božieho
Slova a tajomstiev Ježišovho detstva až po vrcholné veľkonočné udalosti, to jest požehnané umučenie a slávne vzkriesenie, a ich účinky
v rodiacej sa Cirkvi na Turíce i v samej Panne
Márii, keď po tomto pozemskom živote bola
s telom i s dušou vzatá do nebeskej vlasti. Ruženec sa teda opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského
vykúpenia. Preto je to kristologická modlitba.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia
ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine,
v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom
združení. Spoločne sa túto modlitbu sv. ruženca budeme modliť počas celého mesiaca októbra v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 18.00 hodine. V soboty a nedele o 18.40
hodine, 20 minút pred večernou sv. omšou.
Kto sa nemôže zúčastniť na spoločnej modlitbe v božom chráme, nech sa túto modlitbu
modlí spolu v rodine, alebo súkromne.

TOK.
20. okt. – Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období. Misijná nedeľa – svetový deň
modlitieb za šírenie Evanjelia vo svete, za
misionárov a misionárske povolania. V túto
nedeľu okrem modlitieb, prosieb a obiet môžeme a máme podporiť dielo evanjelizácie vo
svete aj finančnou výpomocou. Pri každej sv.
omši bude zbierka na tento úmysel. V dnešnú
nedeľu si vykonajú svoju púť veriaci z farnosti
Spišská Nová Ves spolu so svojimi duchovnými
pastiermi, na čele s pánom dekanom. Spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.
22. OKT. – SV. JÁNA PAVLA II. PÁPEŽA, SPOMIENKA. Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00
hodine.

nedeľa) sa mení čas. O 0.3 hodine letného času
posúvame hodiny na 0.2 hod. stredoeuropského času. Posúva sa čas o jednu hodinu späť.
27. okt. – tridsiata nedeľa v cezročnom období.
Na Mariánskej hore bude záverečná sv. omša
v tohoročnej letnej sezóne. Na tejto sv. omši sa
zúčastnia aj veriaci z Kozároviec, ktorí venovali
sochu Panny Márie do Ružencovej záhrady na
Mariánskej hore. Sv. omše na Mariánskej hore
za účasti veriacich počas zimného obdobia
budú vopred oznámené vo farských oznamoch.
28. OKT. – SV. ŠIMONA JÚDU, APOŠTOLOV,
SVIATOK.
31. OKT. – VEČERNÁ SV. OMŠA UŽ ZO SLÁVNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

26. okt. – V noci z 26. na 27. októbra (sobota –

Spomienky
JUDr. Pavel Choma
Dňa 30. októbra uplynie rok , čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, dedko,
pradedko JUDr. Pavel Choma. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

1. OKT. – SV. TERÉZIE Z LISIEUX, TERÉZIE OD
DIEŤAŤA JEŽIŠA, SPOMIENKA.

Manželka a deti s rodinami.

2. okt. – Svätých anjelov strážcov, spomienka.
4. okt. – SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO, SPOMIENKA. Prvý piatok v mesiaci OKTÓBRI. Sv. spoveď
pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší, a okrem toho vo štvrtok a piatok
od 17.00 hodiny v Bazilike sv. Jakuba. Chorých
a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
5. okt. – Na Mariánskej hore fatimská sobota
so začiatkom o 9.30 hodine.
6. okt. – DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Odpustová slávnosť ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline. Slávnostná sv. omša o 10.30 hodine. Púť bohoslovcov zo spišského Kňazského seminára Jána
Vojtaššáka na Mariánsku horu. Modlitba sv.
ruženca o 14.00 hodine. Slávnostná sv. omša
ku cti Panny Márie Ružencovej o 14.30 hodine.

Helenka Augustiňáková
Dňa 05.09.2019 nás vo veku 87 rokov navždy opustila naša mamička, babka, prababka, švagriná, krstná mama Helenka Augustiňáková.Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom,
známym a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, ako i kvetinové dary a prejavy sústrasti
v našom hlbokom žiali. Úprimne ďakujeme aj p. Mons. Františkovi Dlugošovi, PhD. a p. PhDr.
Jozefovi Lapšanskému za dôstojnú rozlúčku. Zároveň chceme poďakovať celému kolektívu zamestnancov Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi na Sídlisku Tarča pod vedením p. riaditeľa
Ing. Šišku za príkladnú starostlivosť a opateru našej drahej mamky počas jej ťažkej choroby.
Smútiaca rodina.
„Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol
v Tvojich očiach svit, ťažko sa nám bude
teraz bez teba žiť...“

7. okt. – RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, SPOMIENKA. Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00
hodine.
11. okt. – SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA, SPOMIENKA.
13. okt. – Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom
období. Na Mariánskej hore stretnutie Rytierov
Nepoškvrnenej Panny Márie. Spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná sv.
omša o 14.30 hodine.
15. okt. – SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, SPOMIENKA.
18. OKT. – SV. LUKÁŠA, EVANJELISTA, SVIA-

Mária Hanisková
Dňa 11.9.2019 nás vo veku 87 rokov opustila naša drahá mamka a babka Mária Hanisková. Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom, bývalým spolupracovníkom, známym a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke 13.9.2019. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Naše poďakovanie patrí aj dp. Mgr. Matúšovi
Knižackému a dp.Mgr. Patrikovi Miturovi za dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady. Vyslovujeme tiež úprimné poďakovanie primárke interného oddelenia VNsP v Levoči MUDr. Márii Orolínovej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Eve Mišekovej, kolektívu sestier JIS a ostatnému zdravotníckemu personálu za príkladnú starostlivosť počas hospitalizácie našej drahej mamky.
Dcéry Darina, Gita, Mária
Vnučky Michaela, Dominika, Nikolka
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SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

„Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš večne žiť.“

Biblické slovo na mesiac október:
Hospodin je dobrotivý voči všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie. Žalm 145,9

Mária Fľaková
So zármutkom v srdci ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli
dňa 30.08.2019 rozlúčiť s našou milovanou mamou, babkou, prababkou, sestrou, tetou Máriou
FĽAKOVOU. Úprimne ďakujeme sestrám ADOS-u, záchrannej službe FALCK jej lekárom a vdp.
Matúšovi Knižackému za prvopiatočné spovede a dôstojnú rozlúčku našej drahej zosnulej.

Služby Božie: Evanjelický kostol na námestí
6.10.2019 - 16. nedeľa po Svätej Trojici o
8.30 hod.-Poďakovanie za úrody

S úctou a vďakou dcéra Mária s rodinou.

13.10.2019 - 17. nedeľa po Svätej Trojici o
8.30 hod.- Služby Božie v kostole na Evanjelickom cintoríne – výročie posviacky kostola

,,Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami
v našich srdciach žiješ spomienkami“

20.10.2019 - 18. nedeľa po Svätej Trojici
o 8.30 hod.

Ján Šurc

27.10.2019 - 19. nedeľa po Svätej Trojici
o 8.30 hod.

Dňa 20.10.2019 uplynú 3 roky od úmrtia môjho milovaného manžela, otca, dedka, svokra Jána
Šurca. Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Valika, synovia Peter, Janík a dcéra Lucia s rodinami.

Jedna hodina raz príde: kde bolo slnko - nie je nič,
kde človek blízky – nie je nič, načiahneš ruku – nie je nič.
A ešte dlho žije v nás. (Ján Kostra)

31.10.2019- Služby Božie na pamiatku reformácie o 17.00 hod.
Biblické hodiny každý utorok o 17.00 hodinezborová miestnosť na fare
Pripomíname, že deti od 12. roku života je
potrebné prihlásiť do prvého ročníka konfirmačnej prípravy.
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

Jozef Pavlis
Mária Pavlisová
V mesiaci októbri 2019 si pripomíname smutné 39. výročie smrti nášho drahého otca a 10. výročie smrti našej milovanej mamy. Vy, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku
a modlitbu.
S láskou a úctou dcéra Mária a synovia s rodinami.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej
milosti.

Roman Siska
Dňa 01. októbra 2019 uplynie 5 rokov, čo od nás odišiel do večnosti môj milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Vy, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu.
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, čo si mal
rád. Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, nech ti dá Pán Boh večnej
milosti.“

Eduard Venglarčik
Dňa 15. októbra 2019 si pripomíname druhé výročie úmrtia milovaného manžela, otca, dedka,
pradedka Eduarda VENGLARČIKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Darina, Hanka, synovia Eduard a Ján
s rodinami a vnučka Janka.
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GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
Sväté liturgie v týždni: pondelok, streda,
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.
Sviatky v mesiaci október:
1.10. – utorok – Ochrana Presvätej
Bohorodičky
26.10. – sobota – veľkomučeník Demeter Myromvonný.
31.10. – štvrtok – blažený hieromučeník Teodor Romža

PRAVOSLÁVNA CIRKEV
V LEVOČI
Utorok: 16:00 molben
Streda: 08:00 sv. liturgia
Štvrtok: 16:00 molben
Piatok: 08:00 sv. liturgia
Sobota: 18:00 večerňa
Nedeľa: 08:30 utreňa, 10:00 sv. liturgia, 14:00
večerňa
1. 10. - Pokrov Presv. Bohorodičky, o 8:00
sv. liturgia
26. 10. - Sv. Veľkomučeník Dimitrij, o 8:00
sv. liturgia

CIRKVI

Slovíčko od minoritov
Mariánsky mesiac október v meste, ktoré je pod ochranou Panny Márie
Drahí Levočania,
je pre mňa veľkou cťou, že sa Vám môžem
prihovoriť touto formou. Ako spomínal môj
predchodca, brat Adam, v našom levočskom kláštore (ako napokon vo všetkých
minoritských kláštoroch na Slovensku) nastali koncom leta veľké personálne zmeny,
preto dovoľte, aby som Vám v krátkosti
predstavil našu novú komunitu.
Sme traja – dvaja bratia kňazi a jeden rehoľný brat. Všetci traja pochádzame zo Spiša.
Brat Samuel z Huncoviec – dediny medzi
Popradom a Kežmarkom. Do rehole vstúpil
v roku 1995, študoval v Krakove. Po vysviacke (v r. 2003) postupne pracoval vo všetkých
našich kláštoroch na Slovensku – v Poprade-Strážach (tam už nie sme), v Bratislave,
v Spišskom Štvrtku a v Brehove. Brat Ondrej
pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Do rehole
vstúpil v roku 2008, večné rehoľné sľuby
zložil v roku 2014 a doteraz pôsobil v Bratislave a v Spišskom Štvrtku. Ja – brat Martin –
pochádzam z Levoče. Do rehole som vstúpil
v roku 1997. Večné rehoľné sľuby som zložil
v roku 2003. Od vtedy som pôsobil v Poprade-Strážach a v Bratislave, kde som študoval teológiu a v r. 2013 som prijal kňazskú
vysviacku.
Všetci traja sme už boli spolu v komunite
v Bratislave, no teraz je to niečo iné. Každý
kláštor má svoje špecifiká, aj ten v Levoči.
Do Levoče prišli naši spolubratia už pred
vyše 700 rokmi, aby pomáhali miestnej
cirkvi. Naše pôvodné miesto, ako aj to terajšie je pri hradbách – tým sa naznačuje, že
sa chceme venovať všetkým ľuďom, aj tým
na okraji spoločnosti. V priestoroch nášho
kláštora sa nachádza Dom sv. Františka. Je
určený najmä mužom závislým na alkohole.
Denne navštevujeme chorých v nemocnici.
Našou túžbou je pomôcť každému človeku odhaliť a prijať, že je nesmierne vzácny.
Všetci máme jedinečné miesto v Božom
pláne. Len tomu plánu väčšinou nerozumieme a ešte ťažšie ho prijímame.
V rodine väčšinou mama najviac pomáha
dieťaťu prijať a rozvíjať talenty, ktoré dostalo. My Levočania, si neraz ani neuvedomu-

jeme, akým je pre nás požehnaním opatera
Panny Márie, ktorú si uctievame zvlášť na
Mariánskej hore. Naši rodáci už v 13. storočí
verili, že boli zachránení počas tatárskeho
vpádu vďaka ochrane Panny Márie. Dnes
som hrdý na naše mesto, že dokázalo odmietnuť hazard, som hrdý na naše mesto, že
pomáha toľkým zrakovo i sluchovo postihnutým a inak hendikepovaným ľuďom. Som
presvedčený, že je to do značnej miery vďaka mnohým modlitbám a osobitne vďaka
úcte k Panne Márii. Tak, ako naši spolubratia
už od 13. storočia šírili vieru a úctu k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie a k iným
tajomstvám z jej života, aj my chceme prispieť malou čiastkou k rozvoju mariánskej
úcty a k zlepšeniu prepojenia viery a každodenného života.
Preto Vás pozývame počas celého októbra
na ružencové pobožnosti do nášho kostola
na 15. hodinu (v soboty na 7.15). Trojdním
(1.-3. októbra) sa chceme pripraviť na slávnosť sv. Františka (4.10.), nášho zakladateľa
– tak počas spomínanej modlitby ruženca, ako aj počas svätých omší (o 15:50). Sv.
František sa narodil pre nebo v noci z 3. na
4. októbra. To si chceme pripomenúť spolu
s členmi Františkánskeho svetského rádu
pobožnosťou Tranzitus v našom chráme
3.10. po večernej sv. omši. Ak Pán Boh dá,
radi by sme si uctili Pannu Máriu, Kráľovnú
posvätného ruženca v preddeň jej sviatku –
v nedeľu 6. októbra púťou do Turzovky. Nasledujúci víkend: 11.-13. pozývame na Sympózium o pomoci v závislostiach. Okrem sv.
omší, piatkovej krížovej cesty na Mariánsku
horu a sobotňajšej adorácie, odporúčam
najmä piatkovú prednášku kňaza pracujúceho s mladými v Prešove a sobotňajšie
prednášky Katky Ralbovskej z Centra pre
duchovnú pomoc v chorvátskom Záhrebe.
Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie pozývame v nedeľu 13.10.
o 14:30 na Mariánsku horu na sv. omšu
spojenú so zasvätením sa Nepoškvrnenej.
Tých, ktorí chcú lepšie poznať našu vieru,
pozývame v tretie štvrtky mesiaca (17.10.)
po večernej sv. omši (cca od 16.30 do 17.30)
do nášho chrámu na Diecéznu školu viery.
Od 21. do 23. okt. bude u nás možnosť uctiť
si putovnú ikonu Kráľovnej františkánskej
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rodiny, v ktorej sú uložené relikvie sv. Františka, sv. Kláry a sv. Alžbety.
Možno sa zdá, že je tých ponúk priveľa.
V skutočnosti nás Pán Boh neustále chce
obdarovať množstvom darov. Vyhraďme si
chvíľu ticha v chráme, aby sme objavili, aké
sladké je zveriť svoje ťažkosti Márii, aké je
požehnané nechať sa viesť Božou náukou.
1.-31. okt. – Ružencové pobožnosti o 15:00,
v soboty o 7:15 v Kostole Ducha Svätého
(DS).
3. okt. – Tranzitus – oslava prechodu sv.
Františka do neba. Po sv. omši začínajúcej
o 15:50 v Kostole DS.
4. okt. – Slávnosť sv. Františka, zakladateľa
rehole minoritov. Sv. omša o 15:50 v Kostole
DS.
11. okt. – Kľúč ku kvalitným vzťahom. Spoločenstvo Pavol pozýva na prednášku a diskusiu s ThLic. Martinom Harčárom do Kostola
DS o 19:00.
11.-13. okt. – Sympózium o pomoci v závislostiach. Piatok: 15:50 sv. omša – Kostol
DS, 16:45 krížová cesta – od kostola DS na
Mariánsku horu, 19:00 prednáška – Kostol
DS; sobota: 7:50 sv. omša – Kostol DS, 9:15
-12:00 + 13:30-18:00 prednášky a diskusie
– Nám. Š. Kluberta 1, 19:00 adorácia + ruženec – Kostol DS; nedeľa: príhovor a diskusia
(9:00-10:30) – Útulok sv. Františka (Košická
2); sv. omša (11:00) - Kostol DS.
13. okt. – Púť Rytierov Nepoškvrnenej. Sv.
omša a zasvätenie sa Panne Márii o 14:30 na
Mariánskej hore.
17. okt. – Diecézna škola viery. Sv. omša
o 15:50, prednáška a diskusia o jednotlivých
prikázaniach Desatora – Kostol DS.
21.-23. okt. – Putovná ikona Kráľovnej františkánskej rodiny. V Kostole DS bude možnosť uctiť si ikonu, v ktorej sú uložené relikvie sv. Františka, sv. Kláry a sv. Alžbety.
Brat Martin Mária Kollár OFMConv.

